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 االفتتاحية

والصددالو والسددالم  ،علددم اسنسددان مددالم يعلددم ،الحمددد ا الددذي علددم بددالقلم

َصددلى ه  ، محمددد بدن عبددد ه ،والرسدول األعظددم ،علدى النبددي األ ددرم

  ثم أما بعد ،عليه وعلى آلِه وأصحابه ومن تبعهم

‘  أن أرسددل يلدديهم محمدددا   ،ة ه تعددالى علددى  ميددر البشددرفدد ن مددن من دد

وأندد ل عليدده ارآنددا  عربيددا  غيددر ذي  ،و علدده خدداتم األنبيددار والمرسددلين

 ‘وادد علدم النبدي  ،وأرشد بده مدن الاوايدة ،فهدى به من الضاللة ،عوج

ولددم يمددت عليدده الصددالو  ،ف ددان خيددر معلددم   ،صددحابته وفقههددم فددي الدددين

بيضدار  تدر هم علدى مح دة   ،يال واد تدر  أمدة  هدي خيدر األمدم والسالم

 ليلها  نهارها ال ي يغ عنها يال هال .

ف دانوا  ،مدن بعددر رايدة العلدم ونشدر الددين ٪ العدول ثم حمل الصحابة 

ينشددرون العلددم فددي أنحددار  وأخددذوا ،ومصددابيا الددد ى ،مشدداعل الهدددى

ومدنهم مدن سد ن م دة أو الشدام أو  ،فمنهم من بقي في المديندة ،األرض

 ال وفة أو البصرو أو مصر أو غيرها.

 دانوا ن ومدا  ،  ماعدات مدن التدابعين واد تتلمذ علدى أيددي الصدحابة ٪

ثددم  ، ثيددرا   فتحملددوا عددن الصددحابة فقهددا   ، اهددرو فددي سددمار العلددم والفقدده

 ونعم ما أد وا. ،فنعم ما تحملوا ،بعدهمنقلور لمن 

حتدى بدر  أئمدة أعدالم  ،عدولده وما  ال يأخدذ هدذا العلدم مدن  دل خلد   

وهدم أبدو حنيفدة ومالد   ،وا تهداداتهم بدأاوالهمأربعة تو وا هدذا اسرث 

وادددد انتشدددرت مدددذاهبهم فددددي  ،والشدددافعي وأحمدددد رحمهدددم ه  ميعدددا  

وادد  ،الوا فقههم  ديال  بعدد  يدلوتنا ، ثير   وتتلمذ عليها خلق   ،األمصار

 ،فألفوا المختصرات والشروحات ،برع من أتباع المذاهب علمار أ الر

 ،واعتندددددوا بالتأصددددديل والتفريدددددر ،وايددددددوا الحواشدددددي واالسدددددتدرا ات

فداخر ت   حتى أصبا لدى األمة تراث فقهي عظيم ،واالستدالل والتخريج

 به أمم األرض.

الذين حملوا العلم وأدوا األمانة فيده مدر األئمة ومن  ملة أولئ  العلمار 

 ظحددافالبددارع المددام اصددر حيدداتهم التددي عاشددوها علددى ظهددر األرض اس

 الحددوراني الشددافعي النددووي محيددي الدددين أبددو   ريددا يحيددى بددن شددر 

يال واددد مددد الدددنيا بددالعلم الفددذ فددي فنددون  ¬فلددم يمددت  ،(ر676 - 631)
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علددى  تبدده مددا بددين شددارح ن وفتسددابق العلمددار والشددراح والمحققدد ،شددتى

أبدو الفدتا محمدد بدن  ومن أولئ  األفذاذ العلمدار ،ومحش  وناظم  ومعقب  

أدلى بدلور في شرح  تداب مدن  تدب حيث  ،ر(859أبي ب ر المراغي )

ف دار دلدور غضدا   ،النووي وهو  تاب "منهاج الطالبين وعمدو المفتدين"

   الال  أسمار ارتضى أن ي ون َمْشرعا  عذبا   ، ميال  بهي ا   ،طريا  

 (الشرع الروي شرح منهاج النووي) 

ؤلددؤ يتنقددل بددين الل ،وتعقيبددات ،وفددروع ،يهدداتبوتن ،مسددائل مددر فيدده 

ينهل من علدوم  فتارو   ،من ذهب ا  و نو  ،حامال  عبقا  من مس  ،والدرر

فيختددار األصددا وأحيانددا  الصددحيا  ،وتددارو يتنقددل بددين المسددائل ،اللاددة

ويذا ناسددب المقددام  ،أن ينقددل مددن يمددام سددبقهفهددو ال يددأن   ،واألظهددر

ومدا  ،وما أ مل مقصدر ،هللف د ر  هذا العالم ،للتعليق والتعقيب فال يذخر

  .أبعد مرادر وهدفه

وسبحان من  عل هذا ال تاب حبيس الرفو  والم تبدات حتدى يسدر ه 

وهدددو يعددديش  ،أن تواصدددلت مدددر أحدددد اسخدددوو المهتمدددين بالمخطوطدددات

فددااترح علددي هددذا  ،ولددة اسمددارات العربيددة المتحدددوويسدد ن فددي دبددي بد

وأن الحصددول علددى النسدد   ،وأخبرنددي بأندده ال  ال مخطوطددا   ،ال تدداب

و نددت حددين  ،وأن باسددتطاعته تسددهيل بعددض العقبددات فددي ذلدد  ،متي سددر

لنيددل در ددة ة  رسددالذا  الواددت أبحددث عددن عنددوان يناسددب أن ي ددون 

 ،الدراسدددة المنه يدددة واتهدددافقدددد أ ملدددت  ،العاليدددة )الدددد تورار( العالميدددة

فألفيتده  ،فاستخرت واستشرت ثم اطلعت على شير مدن هدذا المخطدوط

فاسدتعنت بداا ثدم ادمتده لقسدم الفقده ب ليدة الشدريعة  ، تابا  علميدا  مناسدبا  

وحمدت ه عد  و دل  ،فقبله القسم ،بال امعة اسسالمية بالمدينة النبوية

 ان نصيبي  ،وط على القسموألني من اد م المخط ،على أن يسر وسهل

فقسمه القسم علدى أربعدة طدالب فدي در دة العالميدة العاليدة  ،منه بدايته

و دان نصديبي منده مدن  ،)الد تورار( وطالبين في العالمية )الما سدتير(

  .أول ال تاب يلى نهاية باب   او النقد

مددا  ددان مددل مددا  ددان ليددتم علددى هددذر الصددورو وأن هددذا الع والحددق يقددال

أحسددب أنهددم أرادوا و دده ه  بهددذا المسددتوى يال وخلفدده ر ددال  ليصددير 

  .لي من دعم   والدار اآلخرو في  ل ما ادمور
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فالشددد ر ا أوال  علدددى التيسدددير  ، ،ومدددن ال يشددد ر النددداس ال يشددد ر ه

م لدي ااتراحدا  أو ف درو  أو شدار ني الهدم  ثم الش ر ل ل من اد   ،والتسهيل

  .لايبأو أحاطني بدعوو منه في ظهر ا

أظفددداري والددددي الع يددد ين  أووأبدددر هم وأ ثدددرهم عنايدددة بدددي مندددذ نشددد

 ،اروأطدال ه بقارهمدا وصدحتهما علدى طاعتده وتقد ،فدينيال ريمين اللط

و دددذل  اسخدددوو  ،أم سدددعد وأوالدي  و تددديو دددذل  أهدددل بيتدددي مدددن 

 ،واألصداار وال مالر  ميعا  بال استثنار واألاارب واألرحام واألخوات

 . والسداد خالص الدعار بالتوفيقفلهم مني 

وتو يهاتدددده و هدددددر  ،بلددددغ علددددي  مددددداروال أنسددددى ذا  الددددذي فضددددله 

هدي السدبب بعدد ه  اندت التدي وملحوظاته لم تاب عني طوال بحثي و

هددو المشددر  الددذي  ،فددي  ددون هددذا البحددث بهددذر الصددورو وبهددذا الشدد ل

بدده بدن ع الدد توراألسدتاذ الشدي  الفاضدل ، بمن لة األب الروحي لدي 

لدم يددخر  والذي رغم  ثرو مشاغله وارتباطاته المتعدد ،محمد الساعدي

ن مرشدددا  علميددا  لددي ثددم مشددرفا  علددي فددي  هدددا  فددي تددو يهي منددذ أن ع ددي  

وأسدأل ه أن ييسدر أمدرر وأن  ،أعظم الدعار وأ  لهفله مني  ،رسالتي

عبددا   يافر ذنبه وأن يصلا له النية والذريدة وأن ي  يده خيدر مدا  د ى

 من عبادر الصالحين.

 مددا أشدد ر الشددخين الفاضددلين اللددذين تفضددال بمنااشددة رسددالتي ويبدددار 

 -الملحوظات على رسالتي وهما : الشدي   ا.د. عيدد بدن سدفر الح يلدي 

والشدي  ا.د.  -األستاذ في اسم الفقده ب ليدة الشدريعة بال امعدة اسسدالمية

الفقددده بالمعهدددد العدددالي األسدددتاذ بقسدددم  -هشدددام بدددن عبددددالمل  آل الشدددي  

للقضار ب امعة اسمام محمد بن سعود اسسالمية. والتي  انت منااشتهم 

 هـ الساعة التاسعة صباحا  .1438 8 22لي في يوم الخميس 

 ،وتوفيقددا  فددي ال هددد والعمددل ،وه أسددأل أن ير انددي يخالصددا  فددي النيددة

 ،قدادر عليدهينده ولدي ذلد  وال ،وأن ي علني من خدام هذا العلم الشدري 

 وصلى ه وسلم على نبينا محمد.
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  األهمية العلمية للموضوع

  :فيما يلي أهمية الموضوع العلميةتبر  

القيمة العلمية لل تاب المشروح )منهاج الطالبين وعمددو المفتدين(  .7

 ،وعند الشافعية علدى و ده الخصدوص ،فهو عمدو عند المسلمين

 ، مدر فيده المختصدراتفاسمام النووي صن  هذا ال تداب الدذي 

ر علددى معانيدده المطددوالت ددر  ولددم تدد ل األئمددة األعددالم اددديما   ،وح 

 .وحديثا   ل منهم مذعن  لفضله ومشتال  بحفظه ويارائه وشرحه

فددالمطلر علددى هددذا ال تدداب ال يشدد  فددي  ،القيمددة العلميددة للشددرح  .8

ونقوالت  نفيسدة عدن أئمدة  ،ومسائل متفراة ،احتوائه علما  عظيما  

 .لمار الربانيينمن الع

السيما واد ارتحدل فدي  ،القيمة العلمية ال بيرو لمؤل  هذا ال تاب .9

 .وفي مختل  الفنون ،ونهل من شيوخ  شتى ،طلب العلم

 ،حا ة األمة يلى العلم الشرعي األصيل المرتبط بال تاب والسدنة .10

 .والمنقول عن األئمة المتقدمين

عدن اسمدام  سدوار ندص   ،وأحيانا  بأدلتده ،أنَّ ال تاب يذ ر الخال  .11

عن أئمدة الشدافعية  دالبلقيني والرافعدي والسدب ي  الشافعي أو نقل  

و ذل  فهدو يدذ ر الخدال  أيضدا  عدن أبدي  ،وابن العماد وغيرهم

 حنيفة وغيرر أحيانا .

ددة عددن علمددار مددن  .12 أنَّ العالمددة أبددا الفددتا المراغددي ينقددل عددن أئمَّ

فأصدبحت  ،ت  تدبهمعلديهم أو ف قدد الشدافعية المحق ِقدين ممدن تتلمدذ

ل علددى معرفدددة أاددوالهم وتحقيقددداتهم  النقددوالت عدددنهم هددي المعدددوَّ

 الفقهيَّة واألصولية.

تميَّدد  الشددرح بددذ ر األصددول والضددوابط والفددروا الفقيدده أحيانددا   .13

واس ثار مدن التعلديالت الفقهيدة التدي تر در يلدى األدلدة الشدرعية 

 .همويذ ر مآخذ األئمة ومثارات اختالفهم ومواار ا تهاد
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المخطوط أسباب اختيار    

  للدراسة والتحقيق ما يلي مخطوطتتلخص أسباب اختيار هذا ال

المساهمة في خدمة التراث اسسالمي المخطدوط التقرب يلى ه ب .1

 االستفادو منه. لتحصل ،السيما  تب الفقه ،ويخرا ه

الرغبددة فددي االطددالع علددى  هددود العلمددار ال بددار السددابقين الددذين  .2

 خدموا هذا الدين وادموا له الاالي والنفيس . 

يبددرا   هددود العلمددار األوائددل العلميددة والتددي أسددهمت فددي حفددظ  .3

 التراث اسسالمي العريق. 

ومن لة مؤلفَيه  ،أهمية المتن والشرح موضوع التحقيق والدراسة .4

 النووي.ال سيما اسمام 

حيددث  ددان البحددث  ،الرغبددة فددي االطددالع علددى المددذاهب الفقهيددة .5

الت ميلي للحصول على در ة الما ستير في الفروا الفقهية عند 

فناسدب أن ي دون هدذا البحدث فدي مدذهب غيدر  ،متأخري الحنابلة

  .الحنابلة

أن مؤل  هذا ال تاب يمدام وعدالم مدن أ دابر علمدار الشدافعية فدي  .6

 . مانه

ت يلى هذر األسباب, وغيرهدا مدن األسدباب األخدرى, وممدا فعندما نظر

,  ان ذلد  سدببا  فدي اختيداري لهدذا ال تداب  سبق بيانه في أهمية ال تاب

 القيم.
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 الدراسات السابقة

فقدد بحثدت  ،ال أعلم أن أحدا  سبقني فدي تحقيدق ويخدراج هدذا المخطدوط

وم تبدة الملد   ،وادوائم الرسدائل العلميدة ،في مواار البحدث اسل تروندي

 ،ومر دد  الملدد  فيصددل للبحددوث والدراسددات اسسددالمية ،فهددد الوطنيددة

 ،وراسددلت ال امعددات داخددل السددعودية والتددي يظددن أندده اددد سدد ل لددديهم

 ،فراسلت  امعة اسمام ممثلة  في  لية الشريعة والمعهدد العدالي للقضدار

و امعددة الملدد   ،وراسددلت  امعددة أم القددرى ،وراسددلت  امعددة القصدديم

 ،و لهم أفادوا بأن ال تاب لم يحقق ولم يسبق أن س ل لديهم ،بأبها خالد

فدي  من ذلد  عددا الد مالر الدذين سد لوا بعدديوال أعلم أحدا  اام بشير 

  :وهم ،تحقيق بقية المخطوط

عبداسلددده بدددن عبددددالرحمن العقيدددل مدددن أول بددداب   ددداو المعددددن  .7
والر ددا  والت ددارو مددن  تدداب ال  دداو يلددى نهايددة  تدداب العريددة ، 

 وبحثه للحصول على در ة العالمية العالية )الد تورار( . 
عبدالعالي بن عبده المطيدري مدن أول بداب الاصدب يلدى نهايدة  .8

وبحثدده ب الن دداح ، بدداب الخيددار واسعفددا  ون دداح العبددد مددن  تددا
 . للحصول على در ة العالمية العالية )الد تورار(

أحمددد بددن عبددده السدداعدي  مددن بدايددة  تدداب الصددداا يلددى نهايددة  .9
وبحثددده للحصدددول علدددى در دددة العالميدددة العاليدددة  تددداب القدددذ  ، 

 . )الد تورار(
ااضي سدي  ه ، مدن بدايدة  تداب حدد السدراة يلدى نهايدة  تداب  .10

 .  ( ما ستيرحصول على در ة العالمية )الوبحثه للالنذر، 
عبدالمحسن بن حميد الصاعدي من أول  تاب القضار يلى نهايدة  .11

 . وبحثه للحصول على در ة العالمية )الما ستير( ال تاب، 
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 وص  النس  الخطية

نسددد  ن و دددود ثدددالث بعدددد البحدددث عدددن المخطوطدددات فدددي مظانهدددا تبدددي  

  وهي ،مخطوطلل

وهدي فددي  ،(1314بددرام ) ،هولنددا ـ امعدة ليدددن بدنسدخة تامدة فددي  -1

محمد بن علدي بدن حسدن بدن   تبها، ر(883 تبت سنة ) ،( لوحا  426)

وبعض المسائل وتواري  لميالد بعدض  ،حسين وعليها بعض التعليقات

( 31)علددى يحددوي منهددا   ددل لددوح   ،وفيهددا اائمددة بالمحتويددات ،األعددالم

بخط  واضا  نوعا  ما مدن  ،(  لمة تقريبا  21يحوي ) و ل سطر   ،سطرا  

علدى بعدض أورااهدا  ،مرصوص   ميدل  فدي مواضدر ،نوع خط الراعة

 ،م توبدة بلدونين أحمدر وأسدود ،آثار رطوبة لم تؤثر على ال لمات فيها

وهي النسخة  ،"ر(805أنهيت ارارته على  امعه سنة )"م توب عليها 

ونصدديبي مددن  ،التددي سددت ون بدد ذن ه معتمدددو فددي تحقيددق المخطددوط

  .، واد رم ت لها بـ )أ(من بداية ال تاب ،لوحا  ( 89تحقيقها )

نسخة تامة فدي تر يدا بم تبدة طورخدان والددو السدلطان بدرام  -2

 و ددل سددطر   ،( سددطرا  33يحددوي )  ددل لددوح   ،ا  ( لوحدد534( فددي )135)

و يد بلدونين أسدود وأحمدر مدن  ،بخط واضا (  لمة تقريبا  18يحوي )

فتا ه بدن عبدده بدن عبددالقادر الهرمد ي  ا تبه واد ،نوع خط النس 

وال  ر الذي سأحققه ب ذن ه مدن هدذر  ،وفيها تصحي  ،(ر896)سنة 

وادد رمد ت لهدا بدـ  (106ها )حالوأوعدد  ،ال تابالنسخة هو من بداية 

 (.ب)

 ،( لوحدا  320عين فدي )نسخة نااصة في  امعة اسمارات بدال -3

تقريبددا   (  لمددة  16( سددطرا و ددل سددطر  يحددوي )27) يو ددل لددوح يحددو

وهددي  ،بلددونين أسددود وأحمددر اغيددر واضددا فددي  ثيددر مددن  لماتهدد بخددط  

تبدددأ مددن  تدداب الن دداح يلددى نهايددة ال تدداب متآ ددل  ،نسددخة سددااط بدددايتها

بعدض أطدرا  ألواحهدا ادد خضدعت للتدرميم فدي أ د ار منهدا ممدا أفقددد 

عبدالافار بدن عبددالرحيم بدين سدنتي  المخطوط شيئا  من  لماته. نسخها

ر( حيددث أنهددى نسددخها يددوم الثالثددار آخددر يددوم مددن 1007ر( و )1006)

وألن ال د ر األول .  مدا هدو م تدوب عليهدا ر(1007شهر صفر سنة )

 .منها ئ  ف نه ليس من نصيبي شي ،منها نااص
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  خطة البحث

 

  وفهارس ،قسم إلى قسمينمالبحث 

  .اسم الدراسة -

  .التحقيقاسم  -

 .الفهارس الفنية -

  قسم الدراسة أولا 

  ومبحثين ،و يشتمل على مقدمة

  وتشتمل على المقدمة

  .االفتتاحية -1

  .األهمية العلمية للموضوع -2

  .أسباب اختيار الموضوع -3

  .الدراسات السابقة -4

 .خطة البحث -5

  .المنه ية في التحقيق -6

  التعريف بالمؤلف المبحث األول

  ويتضمن ثمانية مطالب

  .ونسبه ،اسمه المطلب األول

  .نشأته وحياته المطلب الثاني

  .وشيوخه ،طلبه للعلم المطلب الثالث

  .تالميذر المطلب الرابر

  .مؤلفاته المطلب الخامس
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  .مذهبه الفقهي المطلب السادس

 .عقيدته المطلب السابر

  .وفاته المطلب الثامن

  بالكتابالتعريف  المبحث الثاني

  ويتضمن خمسة مطالب

  .التعري  بال تاب المشروح المطلب األول

  .التعري  بالشرح وبيان منه يته المطلب الثاني

  .تحقيق اسم ال تاب المطلب الثالث

  .محاسن ال تاب المطلب الرابر

 .ملحوظات على ال تاب المطلب الخامس

ا  يلددى  ال تددابويحددوي الددنص المحقددق وهددو مددن أول  قساام التحقيااق ثانيااا

وعدد لوحاته  ،من نسخة  امعة )ليدن( ب هولندا ،باب   او النقدنهاية 

  .لوحا  (  89) 

ا    وتحتوي على ما يلي ،الفهارس الفنية ثالثا

 فهرس اآليات القرآنية. -

 فهرس األحاديث النبوية. -

 .فهرس اآلثار -

 .فهرس األعالم -

 .فهرس األما ن والبلدان -

 .والمرا رفهرس المصادر  -

  .فهرس الموضوعات -
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في التحقيق يةالمنه   

  

  فهو على التالي ،أما المنهج في تحقيق الكتاب

ألنهددا أادددم النسدد   ،اختيددار نسددخة  امعددة )ليدددن( بهوالنددد أصددال   .1

ها حسدددب القواعدددد اسمالئيدددة تنسدددخادددد و، المو دددودو وأصدددحها 

سدقط  ف ن حصل ،مر النسخة األخرى تهامقارنامت بثم  ،الحديثة

وأضدددعه بدددين  ،خدددرىفددد ني أ ملددده مدددن النسدددخة األ ،فدددي األصدددل

ف ني أصوبه  ،وما   مت بخطئه في األصل ،[ معقوفتين ه ذا ]

 .وأشير لذل  في الحاشية ،) ( ه ذا هاللينواضعا  ييار بين 

والتدددي ال تدددأثير فدددي  تينال أذ دددر الفدددروا اليسددديرو بدددين النسدددخ .2

ونحدو ذلد   ،حدر  أو حذفده األلفاظ الدعائيدة أو  يدادو  ،يغفالها

  .مما ال يتاير معه معنى ال الم

مددر  ،تمييدد  المددتن المشددروح عددن الشددرح وذلدد  بتالدديظ خطدده  .3

 االسددتعانة بنسدددخة المدددتن )منهددداج الطدددالبين( المطبوعدددة بتحقيدددق

 ر. 1432وطباعة دار المنهاج بتاري   ،محمد طاهر شعبان

وها بذ ر اسدم مر ع  ، تابة آيات القرآن ال ريم بالرسم العثماني .4

  .السورو ورام اآلية في الحاشية

فدد ن  ددان الحددديث فددي الصددحيحين أو  ،تخددريج األحاديددث النبويددة .5

ويال فأخر ه من مظانده فدي  تدب الحدديث  ،أحدهما ا تفيت بذل 

معتمدددا  علددى  ،مبينددا  مددا ح ددم عليدده أهددل االختصدداص ،األخددرى

  .ال تب المختصة في ذل 

 .أم نتوثيق اآلثار من مظانها ما  .6

 ،توثيدق األاددوال والروايددات التددي ذ رهددا المؤلدد  مددا أم ددن ذلدد   .7

 ،وذل  بالر وع يلى المصادر األصلية والمعتمدو في  دل مدذهب

فد ني أاتصدر علدى ذ در اسدم ال تداب  ،ف ذا ذ ر ال تاب في المدتن

 انظر...  ويذا لم يذ ر ف ني أاول ،مر مؤلفه

 أهل أو من  تب ،حأوثق األاوال من ال تاب الذي أشار له الشار .8

فد ني  ،يال يذا لم ي ن له  تاب متدداول ،الشارح االعلم الذي ذ ره

وفي أحيان  اليلة أوثق  ،أوثق من ال تب التي سبقت  من الشارح

خاصدة  يذا لدم أ دد  ،من ال تب التدي أعقدب  مانهدا  مدن الشدارح

 المعلومة في ال تب التي سبقت  من المؤل .
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الحاشددية أثبددت االسددم لل تدداب  ددامال  فددي الموضددر الددذي ورد  فددي .9

فدد ني أذ ددر االسددم لل تدداب والمؤلدد   ،نيددا  اثددم يذا ورد فددي ث ،أوال  

ولو  ان مختلفدا   ،وألت م باسم ال تاب الذي وافت عليه ،مختصرا  

  .عن العنوان الذي ذ رر الشارح

 وفددي حدداالت  اليلددة  أاتصددر ،أذ ددر أ ثددر مددن مر ددر فددي الحاشددية .10

السديما حينمدا أ دد ال دالم بنصده وحرفده فدي  ،على مر در  واحدد

ويت رر  ثيرا  في  تاب روضدة  ،ف ني ال أذ ر يال هو ،مر ر ما

  .والن م الوهاج للدميري ،الطالبين للنووي

 والمصطلحات العلمية من مظانها. ،ةبيشرح األلفاظ الار .11

أو  ،ةالتعليددق العلمددي علددى المسددائل المبهمددة أو األخطددار العقديدد .12

 .المواضر التي تحتاج يلى توضيا

فدي  ،التر مة باختصار لدعالم الواردو أسدماؤهم فدي المخطدوط .13

وال أعيددد تر متدده مددرو أخددرى يذا  ،الموضددر الددذي ورد فيدده أوال  

 و ال أشير لذل .  ،ورد مرو  أخرى

 .والبلدان التي ذ رها في المخطوط ما أم ن ،التعري  باألما ن  .14

  وضر الفهارس الفنية حسب ما ورد في الخطة. .15
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  نس  المخطوطنماذج من 

  

  النسخة المو ودو ب امعة )ليدن( ب هوالندا -1

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

]ا تب ااتباسا  من المستند أو من ملخص نقطة هامة. يم ن  وضر مربر النص في أي م ان في المستند. استخدم 

 لتايير تنسيق مربر نص االاتباس.[عالمة التبويب "أدوات الرسم" 
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  النسخة المو ودو بم تبة طورخان والدو السلطان بتر يا -2
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  النسخة المو ودو ب امعة اسمارات -3



التعري  بالمؤل  المبحث األول  

 

         

 ويتضمن ثمانية مطالب

  .ونسبه ،اسمه المطلب األول                          

  .نشأته وحياته المطلب الثاني                          

  .وشيوخه ،طلبه للعلم المطلب الثالث                          

  .تالميذر المطلب الرابر                          

  .مؤلفاته المطلب الخامس                          

  .مذهبه الفقهي المطلب السادس                          

 .عقيدته المطلب السابر                          

 .وفاته المطلب الثامن                          
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  اسمه ونسبه :المطلب األول

د بن أَبدى ب در بدن  هو العالمة الفقيه َحمَّ َسدْين أبو الفتا شر  الدين م  اْلح 

ْحَمن بدن ن دم بدن  د بن ي دون س اْبدن أَبدى اْلفَخدر عبدد الدرَّ َحمَّ بن عمر بن م 

عبددد  وطولددون ،بددين ن ددم وايددل، (1)طولددون القرشددي العثمدداني المراغددي

بدددل )محمددد بددن يددونس ابددن أبددي  ومددنهم مددن  عددل بعددد عمددر ،الوهدداب

 .(2))عبد الرحمن بن أبي الع ( ،الفخر(

 .(3)المراغة ، وهي بلدو في مصروالمراغي نسبة يلى 

 .  (4)هي ابنة يبراهيم بن عبدالحميد المدني أخت التقي محمد وأمه

  

                                                           

 ، (464 1) ذيل التقييد في رواو السنن واألسانيد للحسني الفاسدي :( انظر1)

)ص  وطبقدددات صدددلحار الددديمن للبريهدددي ، (51)ص والبلددددانيات للسدددخاوي

 وأعددددالم الم يددددين للمعلمددددي ، (108 9) ل حالددددةومع ددددم المددددؤلفين  ، (34

(1 181.) 

 (.453 2) طيفة في تاري  المدينة الشريفة للسخاويالتحفة الل :انظر (2)

 .(225 11) للسخاويالضور الالمر ألهل القرن التاسر  :انظر (3)

 (.164 7) للسخاويالضور الالمر ألهل القرن التاسر  :انظر (4)
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  نشأته وحياته :المطلب الثاني

في مدينة  ،(1)سنة أربر وستين وسبعمائة الفتا المراغيو ولد العالمة أب

فقد  ان ابن العالمة ااضي  ونشأ فيها طالبا  للعلم،، (2) المصطفى

نشأو  حسنة تعلم ونشأ بها المدينة الشريفة  ين الدين المدني الشافعي 

عرض في سنة ست وثمانين فما بعدها وفي علوم شتى ،   رفيها وب

ورحل يلى البلدان فمن ذل   على شيوخ بلدر والقادمين عليها وغيرهم

أنه لما بلغ الرابعة عشرو من عمرر رحل مر أبيه يلى القاهرو بمصر 

عاد يلى القاهرو مرو أخرى سنة تسر وتسعين  ور ر يلى المدينة ثم

التي تليها، ودخل م ة وت رر دخوله لها وأول دخوله  السنة وأاام بها

طنها من سنة أربر لها  ان سنة ثمانمائة و اور بها عدو سنين ثم ا

، ودخل اليمن مرارا  أولها في سنة حتى توفي وأربعين وثمانمائة 

اثنتين وثمانمائة فا تمر بعلمائها ونهل منهم وارأ عليهم  ملة من 

 .المعار  والعلوم واستمر باليمن يلى انتهار سنة خمس وثمانمائة

ن تنبه وبرع في الفقه وأصوله والنحو والتصو  وأتقن  ملة مواد 

  .ألفاظ الحديث وغريب الرواية 

واد وصفه واصفور بالثقة واألمانة والصدا والعبادو وال هد والورع 

والهيبة والواار وسلو  األدب وتس ين األطرا  ونور الشيبة 

والتواضر والهضم لنفسه و ثرو التالوو وطرح الت ل  في مس نه 

التأني واسن ماع ومطعمه وملبسه والتقنر باليسير واالاتصاد وحسن 

                                                           

 :( وايل: أنه ولد أواخر سنة خمس َوسبعين َوَسْبعمائة من اله رو.  انظدر1)

البدددر الطددالر ، و (164 7) للسددخاويالضددور الالمددر ألهددل القددرن التاسددر 

 .(146 2) بمحاسن من بعد القرن السابر للشو اني

طبقدددات صدددلحار الددديمن  ، (453 2) التحفدددة اللطيفدددة للسدددخاوي :( انظدددر2)

(, نيدل األمدل 140-139)ص نظدم العقيدان للسديوطي ، (342)ص للبريهي

 (, البددددر الطدددالر للشدددو اني431  5)فدددي ذيدددل الددددول  للظددداهري الملطدددي

 ل حالددةالمددؤلفين  مع ددم ، (181 1أعددالم الم يددين للمعلمددي  ) ، (146 2)

(9 108.) 
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عن الناس واسابال على ما يهمه والة ال الم فيما ال يعنيه وشدو 

 . (1)التحري في الطهارو والاضب ا وعدم الخو  فيه من لوم الئم

 ،وت وج اسمام المراغي من ابنة الفقيه القاضي ناصر الدين بن الميلق

 .(2)وهي أم أوالدر ،ولم أا  على اسمها

  

                                                           

(, البدددر الطددالر للشددو اني 140-139): نظددم العقيددان للسدديوطي ( انظددر1)

 ل حالددةمع ددم المددؤلفين  ، (181 1أعددالم الم يددين للمعلمددي  ) ، (147 2)

(9 108.) 

، والضور الالمر ألهل القرن (454 2التحفة اللطيفة للسخاوي ) :( انظر2)

 .(164 7التاسر للسخاوي )
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  طلبه للعلم وشيوخه :المطلب الثالث

وتال به على ارارو نافر وابن  ثير وأبي عمرو منذ صارر حفظ القرآن 

البصري والعمدو والشاطبية وألفية الحديث والمنهاج الفرعي واألصلي 

ولمر األدلة في أصول الدين سمام الحرمين وألفية ابن مال ، وعرض 

والقادمين عليها في سنة ست وثمانين فما بعدها على شيوخ بلدر 

بقرارته وارارو غيرر و تب الطباا  وغيرهم وطلب الحديث واتا  

بل  تب بخطه من ال تب واأل  ار  ملة، وتنبه ، وضبط األسمار 

وبرع في الفقه وأصوله والنحو والتصو  وأتقن  ملة من ألفاظ 

الحديث وغريب الرواية ، وحدث باليمن ودرس بها وبنى أل له بعض 

 ان يحمل يليه بعد انتقاله  وافرا   ة و عل له فيها معلوما  ملو ها مدرس

عنها برهة و ذا حدث بالمدينة بعد سؤال أخيه أبي الفرج له في ذل  

و ذا حدث بالمدينة بعد سؤال أخيه أبي الفرج له ، انتقاله عنها برهة 

، مر ال مال ال ا روني لتقدمه في السن عليه  في ذل  وتوافه فيه تأدبا  

ليه أخور المذ ور الصحيحين والشفا بالروضة وأبو الفتا بن فقرأ ع

 . تقي وآخرون

 و ان عالي السند، سمر على  ماعة، ماهرا ، و ان عالما  فاضال ،

 وتقدم في العلوم،  م  المحاسن, أصوليا , ونحويا ، دي نا ، خي را ،

 وغلب عليه االنقطاع عن الناس والتخلي والع لة، وخصوصا  الفقه،

 .(1)م البيتوول 

اد أ ا ر منذ ووألن له رحالت علمية فقد تعدد مشائخه و ثرو ، 

ومحمد  ، محمد بن أبي البقار السب ي ،صارر عدد من العلمار والفقهار

 ،والسراج البلقيني ،بن أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الشافعي

 ،وسراج الدين البلقيني ،تفقه على أبيه ، ،(2)وغيرهم ،والدميري

والحافظ  ين الدين  ،وأخذ عن ابن الملقن ،وال مال الدميري

                                                           

 (.59  1)به ة المحافل وباية األماثل للعامري الحرضي :انظر (1)

نظددم العقيددان للسدديوطي   ، (454 2التحفددة اللطيفددة للسددخاوي ) :( انظددر2)

(139-140.) 
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 ،سث بها ودر  وحد   - ما سبق -ودخل اليمن مرات   ثيرو   ،(1)العرااي

بيد ،ففي سنة عشر وثمانمائة من اله رو فا تمر  ،أاام في مدينة   

ثم ن ل مدينة تع , فوا  بها  ،وتفقهوا ،وارؤوا عليه ،حوله طلبة العلم

وأ ا  له أ ابر أهل  ،ر ر يلى بلدر, ثم استوطن م ة المشرفة أياما , ثم

س بم ة  ،وأتقن  ملة من الحديث وغريب الرواية ،العلم والفقهار ودرَّ

 .(2)وحدَّث باألمهات وغيرها حتى توفي ،والمدينة

  

                                                           

(, البدر الطالر 431  5نيل األمل في ذيل الدول  للظاهري الملطي) :( انظر1)

التاج الم لل من  واهر مآثر الطرا  اآلخر واألول  ، (147 2للشو اني )

مع م المؤلفين  ، (181 1)  أعالم الم يين للمعلمي ، (423)ص للقنو ي

 (.108 9) ل حالة

(, البدر الطالر للشو اني 140-139نظم العقيان للسيوطي  ص ) :( انظر(2

نيل األمل في ذيل  ، (342(, طبقات صلحار اليمن للبريهي ص )147  2)

 (.108 9) ل حالةع م المؤلفين (, م431  5الدول  للظاهري الملطي)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان  خطأ! استخدم

  

25 

  شيوخه

أبو طلحة محمد بن علي بن يوسد  بدن يدريدس الددمياطي الحدراوي  .1

 .(1)ر(781)

 ر(. 787بن يحيى بن سالم الحسني )محمد بن محمد  .2

عبدددد الواحدددد بدددن عمدددر بدددن عبددداد المدددال ي تددداج الددددين بدددن ال دددرار  .3

 .(2)ر(789)

 مددال الددين األَْمي ددوطي  ،يبدراهيم بددن محمدد بددن عبدد الددرحيم اللَّْخِمدي .4

 . (3)ر(790)

 .(4)ر(793 مال الدين بن ظهيرو الم ي الشافعي ) .5

ال دومي المصدري الشدافعي عمر بن محمد بن أبي ب ر سدراج الددين  .6

 .(5)ر(797)

ِري  ) .7 مة يبراهيم ْبن أبي اْلقاسم ْبن فَْرحون اْليَْعم   .(6)ر( 799العالَّ

الاَد ي المعدرو  بدابن  ،عبد الرحمن بن أحمد بن مبار  أبدو الفدرج .8

 .(7)ر(799الشيخة )

 .(8)ر(802سليط بن ثابت بن واش األنصاري ) .9

 .(1)ر( 802) أبو يسحاا يبراهيم بن موسى األبناسي .10

                                                           

 (.164  7) (  انظر: الضور الالمر ألهل القرن التاسر للسخاوي(1

 (.181 1(  انظر: أعالم الم يين للمعلمي   )(2

أعالم الم يين للمعلمي   (،  59  1( انظر:  به ة المحافل للعامري الحرضي)(3

(1 181.) 

 (.163  7( انظر:  الضور الالمر للسخاوي)(4

 (.252  2)( انظر: ذيل التقييد للحسني الفاسي(5

 (.6  1) ( انظر:  مواهب ال ليل في شرح مختصر خليل للحطاب(6

 (.163  7( انظر:  الضور الالمر للسخاوي)(7

 (.416  1( انظر:  التحفة اللطيفة للسخاوي )(8
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 سددراج الدددين عمددر بددن علددي بددن أحمددد الشددافعي المصددري )المتددوفى .11

 .(2)ر(804

سراج الدين عمر بن رسالن بن نصير المعرو  ابن الملقن البلقيني  .12

 .(3)ر(805)

 .(4)ر(806الحافظ  ين الدين عبد الرحيم بن الحسين العرااي ) .13

ال برتي  يسماعيل بن يبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي أبو المعرو  .14

 .(5)ر(806)

 ر(. 807ابن ح ر الهيثمي )ت  ،علي بن أبي ب ر .15

 مدددال الددددين الددددميري )  ،محمدددد بدددن موسدددى بدددن عيسدددى بدددن علدددي .16

 .(6)ر(808

علددي بددن أبددي ب ددر بددن خليفددة. الشددي  اسمددام الفقيدده موفددق الدددين أبددو  .17

 .(7)ر( 809الحسن الهمداني اليماني الشافعي )

بدن الحسدين بدن عمدر أبدى الفخدر  والد المصن ,  ين الدين أبدو ب در .18

 .(8)ر(816المراغي )

                                                                                                                                                             

 (.181 1( انظر:  أعالم الم يين للمعلمي   )(1

 (.139( انظر:  نظم العقيان للسيوطي  )ص: (2

(،  نظم العقيان للسيوطي  ص 456 2)( انظر:  التحفة اللطيفة للسخاوي (3

 (.423(،  التاج الم لل للقنو ي ص )140)

 (.43( انظر:  رسالة المسلسالت لل تاني )ص(4

(،  رسالة المسلسالت لل تاني ص 456 2( انظر:  التحفة اللطيفة للسخاوي )(5

(55.) 

 (.423)ص (  انظر:  التاج الم لل للقنو ي(6

 (.164  7(  انظر:  الضور الالمر للسخاوي )(7

(, طبقات صلحار اليمن للبريهي 147  2(  انظر:  البدر الطالر للشو اني )(8

 (.342)ص
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 817محمد بن يعقدوب الشديرا ي الفيرو آبدادي صداحب القداموس ) .19

 .(1)ر(

 .(2)ر( 825نفيس الدين سليمان بن ابراهيم العلوي اليمني ) .20
  تالميذر :المطلب الرابر

د بن عبد ه اْلق ْسَطاَلنِي  ) .1 َحمَّ َسْين بنت م   .(3)ر(865أم اْلح 

 .(4)ر(866شي  اسسالم أبو يسحاا يبراهيم التا ي ) .2

أحمددد بددن محمددد بددن يبددراهيم بددن أحمددد محمددد بددن محمددد الشددهاب  .3

 .(5)ر( 881)

ِحيم بن أَْحمد بن أبي ب ر بن عبد ه بن ظهيرو بن أَْحمدد  .4 عبد الرَّ

ي)  .(6)ر(882بن َعِطيَّة بن ظهيرو اْلقرِشي اْليََمانِي  ثمَّ اْلَم  ِ

 .(7)ر( 885أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ) عالر الدين .5

د اْلَ َمال أَب و اْلفضل بن اْلفَخر أبي ب ر ) .6 َحمَّ  .(8)ر(893م 

يحيددى بددن أبددى ب ددر بددن محمددد بددن يحيددى العددامري الحرضددي  .7

 .(9)ر(893)

                                                           

 (.423( انظر:  التاج الم لل للقنو ي )ص(1

 (.473ص) ( انظر:  صلة الخل  بموصول السل  للسوسي(2

 (.142  12) الضور الالمر للسخاوي   :( انظر(3

 (.90  1) فهرس الفهارس لعبدالحي ال تاني   :( انظر(4

 (.130 2التحفة اللطيفة للسخاوي )  :( انظر5)

 (.167  4) الضور الالمر للسخاوي   :( انظر(6

 (.28)ص تحرير المنقول وتهذيب علم األصول للمرداوي   :( انظر(7

 (.38  9) الضور الالمر للسخاوي   :( انظر(8

 (.59  1) به ة المحافل للعامري الحرضي   :( انظر(9
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  .(1)ر(894القطب محمد بن محمد بن عبد ه الخيضري ) .8

بن محمد السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن  .9

 .(2)ر(902)

د بن أَبى ب در بدن علدي بدن َمْسدع ود بدن رضدَوان  .10 َحمَّ يبراهيم بن م 

 .(3)ر(923)

 .(4)ر( 926أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسن ) .11

واد نقل في  ،(5)ر(926  ريا بن محمد األنصاري ) شي  اسسالم .12

 "أسنى المطالب"  ثيرا  من  الم المؤل  في هذا الشرح.  تابه

 .(6)ر( 933 مال الدين محمد بن حم و الحسيني ) .13

ع   الد ين عبد الع ي  بن عبد اللطيد  بدن أحمدد بدن  دار ه بدن  .14

المعددرو   ، ايددد بددن يحيددى بددن محيددا بددن سددالم الم ددي الشددافعي

  .(7)ر( 838 سلفه بابن  ايد )مولود 

  

                                                           

 (.52صصلة الخل  بموصول السل  للسوسي )   :( انظر(1

 (.51)ص البلدانيات للسخاوي   :( انظر(2

 (.26  1البدر الطالر للشو اني )  :( انظر(3

 (.454 2التحفة اللطيفة للسخاوي )  :( انظر4)

 (.1478  3) الفتا الرباني من فتاوى اسمام الشو اني  :( انظر(5

 (.277ص)لة الخل  بموصول السل  للسوسي ص  :( انظر(6

 (.144  10)شذرات الذهب البن العماد  :( انظر(7
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  مؤلفاته:المطلب الخامس

 المشرع الروي في شرح منهاج النووي. .1

وهو مختصر فتا الباري البن  (1)أبي الفتا لمقاصد الفتا تلخيص .2

 وال ي ال مخطوطا .  ،¬ح ر 

 

  .ولم أا  على غير هذين ال تابين له

  

                                                           

-139(, نظم العقيان للسيوطي  ص )58  6) األعالم لل ر لي :(  انظر(1

لحا ي   ش  الظنون(, و617 2) فهرس الفهارس لعبدالحي ال تاني (, و140

 ل حالةمع م المؤلفين  ، (423التاج الم لل للقنو ي )ص ، (1875  2)خليفة

(9 108.) 
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  مذهبه الفقهي :المطلب السادس

 دالبلقيني  ،الفتا المراغي على مذهب شديوخه ونشأ وتمذهب العالمة أب

بددل ين مددذهب  ،وهددو مددذهب اسمددام الشددافعي ، وابددن الملقددن وغيددرهم

التي شرحها أو اختصرها هم من أئمة المذهب الشافعي  ينبامؤلفي ال ت

ولددذل  فدد ن مذهبدده الفقهددي هددو  وهمددا النددووي وابددن ح ددر العسددقالني ،

 .(1) ما ذ ر ذل   ل من تر م لهالمذهب الشافعي ، 

  

                                                           

الددديمن  طبقدددات صدددلحار ، (453 2التحفدددة اللطيفدددة للسدددخاوي ) :انظدددر )1(

(, نيدل األمدل فدي 140-139نظم العقيان للسيوطي  ) ، (342للبريهي )ص

(, التددداج الم لدددل للقندددو ي ص 431  5ذيدددل الددددول  للظددداهري الملطدددي)

 ل حالدددةمع دددم المدددؤلفين  ، (181 1أعدددالم الم يدددين للمعلمدددي  ) ، (423)

(9 108.) 
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  مذهبه العقدي :المطلب السابر

وهدذا نهدج  ،(1)بابن عربيأ خذ عليه في باب العقيدو طريقة تحسين الظن 

 ،وألبسدده الخراددة ،الددذي صددحبه وتددأدب بدده (2)شدديخه يسددماعيل ال برتددي

 ،(4)و ذا صحب الشهاب أحمد بن أبي ب ر الرداد ،(3)وأخذ عنه التصو 

  "تلخدديص القواعددد الوفيددة فددي أصددل  ،وسددمر عليدده  ثيددر مددن مؤلفاتدده

انتقل يلدى م دة وولدي بهدا مشديخة التصدو , ثدم  ،ح م خراة الصوفية"

 .(5)مشيخة الصوفية بال مالية

                                                           

الملقب بالشي  ( محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي األندلسي 1)

أن ر عليه أهل  ، األ بر عند الصوفية , فيلسو  صوفي من أئمة المت لمين

وأبي ب ر بن  ، سمر من ابن بش وال ، ر في وحدو الو ودرالعلم يلحادر وآرا

 ، وبدمشق من عبد الصمد بن الحرستاني ، وبم ة من  اهر بن رستم ، صا 

،  مؤلفاته: الفتوحات الم يةوله مصنفات  ثيرو أشهر  ، وبالموصل وبباداد

 سير أعالم النبالر للذهبي :هـ(. انظر638تـوفي سنة ) ، صوص الح مفو

 (.189 5وشذرات الذهب البن العماد ) ، (48 23)

ال بيدي  ثم ، ( يسماعيل بن يبراهيم بن عبدالصمد الهاشمي العقيلي ال برتي2)

داعية لمقال ابن عربي  ،  ان مارما  بالراص والسماع ، الشافعي ألهل  بيد

الضور الالمر  :هـ(. انظر806تـوفي سنة ) ، يوالي عليها ويعادي عليها

 (.139 1البدر الطالر للشو اني) ، (282 2للسخاوي)

 (.456 2( التحفة اللطيفة للسخاوي )3)

ب ري التيمي القرشي شهاب الدين بن الرداد ( أحمد بن أبي ب ر بن محمد ال4)

ونشأ فيها, دخل اليمن فأاام في  بيد, اال السخاوي:  ، هــ( بم ة748ولد سنة )

)غلب عليه الميل يلى تصو  الفالسفة فأفسد عقائد أهل  بيد يال ما شار ه..(. 

 ، (262-260 1هــ(.انظر: الضور الالمر للسخاوي )821تــوفي سنة )

 (.104 1م لل ر لي )واألعال

هـددـ(, وأوافهددا 811( المدرسددة ال ماليددة المسددت دو أول مددا فتحددت سددنة )5)

  مال الدين يوس . انظر: الدارس في تاري  المدارس لعبد القادر الدمشقي

(1 366.) 
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 ،فيها لوث المذهب األشدعريعاش المؤل  في حقبة غلب على العلمار 

وتالميذتده  ،(1)وغربة لمذهب السل , يال عند ال ة من العلمار  ابن تيميدة

والمتاثرين به, ولقلدة المصدادر التدي يم دن ال شد  بهدا عدن مددى تدأثر 

ي  ،الشي  بهذا المذهب فيصعب ال  م بأشعريته, ول ن هنا  ارائن ت قو 

 ، ما هو الاالب على علمار أهل  مانده ،ل بتأثرر بمذهب األشاعروالقو

  وهي  التالي

أمدا ) اوله فدي اختصدارر لفدتا البداري فدي بداب ال ريدد علدى القبدر أوال  

لم خلق  الثواب والعقاب فمصائر الااديات, ف ما ال يصا عندنا أن يقال

 ،(2)(هاهندداف ددذا  ،ه االحتددراا عقيددب مماسددة النددار ولددم يحصددل ابتدددار  

أنده ال شدير يدؤثر  وهدي تعندي ،وهذر القضية يسميها األشداعرو بالعدادو

فددي شددير, وال علددة  تددؤثر فددي معلولهدداً فالنددار مددثال  لدديس لهددا أثددر فددي 

ولديس ناشدئا   ،االحتراا وما يرار الناس مدن يحدراا ينمدا هدو عدادو فقدط

 .(3)وه الخالق له باطراد ،عن علة  في النار

مدا وافدق فيده ابدن  (4)ي اختصارر لفدتا البداري عدن ابدن ح درنقله ف ثانيا  

ح ددر مددذهب األشدداعرو دون أن يتعقبدده بنقددد  وال بيددان  لمددذهب السددل , 

 خاصة  وأن ذل  العصر عصر  غربة  لعقيدو السل  الصالا.

                                                           

اسسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد ه بن ( أبو العباس شي  1)

أل  أفتى وهو ابن  ، يمام م تهد ، هـ(661تيمية الحراني ولد في حران سنة )

 -اضى حياته في الفتوى والتدريس والتألي  وال هاد, ابتلي  ، تسر عشرو سنة

انظر: سير  .هــ(728تـــوفي سنة ) ، في سبيل يظهار الحق وبيانه –رحمه ه 

 (.143 8شذرات الذهب البن العماد) ، (218 16أعالم النبالر للذهبي )

 ."مخطوط" [2 21] تلخيص أبي الفتا لمقاصد الفتا (2)

(, شددددفار العليددددل البددددن 119 2) م مددددوع الفتدددداوى البددددن تيميددددة :( انظددددر3)

 (.461 3) مدارج السال ين البن القيم ، (316)صالقيم

لفضل , أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي ( الحافظ شهاب الدين أبو ا4)

بن محمود بن أحمد بن ح ر بن أحمد ال ناني العسقالني األصل ,ثم المصري , 

ثم الشافعي, يمام من أئمة الحديث, وعمدو في التصحيا والتضعي , صاحب 

انظر:  هــ(.852وتوفي بها سنة ) ، هــ(773حفظ واسر, ولد بالقاهرو سنة )

 (.45 1نظم العقيان للسيوطي  ) ، (395 9البن العماد)شذرات الذهب 
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ند ول أمدرر  "والمدراد تأويله لصدفة الند ول اسلهدي  دل ليلدة بقولده ثالثا  

 .(1)سبحانه"

ثنددار السددخاوي عليدده بصددحة العقيدددو, والسددخاوي أشددعري, فهددذر  رابعددا  

)  ددان حسددن  ارينددة تدددل علددى موافقتدده لدده فددي عقيدتدده حيددث اددال عندده

في تحسين الظدن  (2)االعتقاد في المنسوبين للصالح, سال ا  طريق شيخه

 .(3)بابن عربي, مر صحة عقيدته(

  

                                                           

 من هذا ال تاب. ( 646)ص :( انظر1)

 ( يسماعيل ال برتي.2)

 (.538 3( التحفة اللطيفة للسخاوي )3)
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  وفاته :المطلب الثامن

 

 تددوفي العالمددة المراغددي بَِم َّددة الم رمددة لَْيلَددة اأْلََحددد السددادس عشددر مددن

، وصدلى  ‘ه درو النبديمائَدة مدن شهر محدرم سدنة تسدر َوخمسدين وثمان

عليدده ضددحى عنددد بدداب ال عبددة ودفددن بددالمعالو ، و ددان لدده مشددهد عظدديم 

 .(1)وصلى عليه بال امر األموي من دمشق وبايرر صالو الاائب

                                                           

والضدور الالمدر للسدخاوي ، (454 2التحفدة اللطيفدة للسدخاوي ) :( انظر1)

والتدداج الم لددل للقنددو ي  ، (147 2والبدددر الطددالر للشددو اني ) (،164 7)

 (.423)ص 



  التعري  بال تاب :المبحث الثاني

   

  ويتضمن خمسة مطالب   

 .التعريف بالكتاب المشروح المطلب األول

 التعريف بالشرح وبيان منهجيته. المطلب الثاني

  .تحقيق اسم الكتاب المطلب الثالث

  .محاسن الكتاب المطلب الرابع

  .على الكتاب ملحوظات المطلب الخامس
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التعري  بال تاب المشروح :المطلب األول  

 ، (المفتين وعمدو الطالبين منهاج)

  وتحته فرعان

  أهمية ال تاب :الفرع األول

منهاا ا طالاا اعم ة اااتني طهتتاام طلااتا  اال طا مااا ش ةطالااه  مااً طا اا      طلتا ماا   كتاا   
ٍ   م ال ،ةموضح  اال ،ةخمتصر   ،م   م ش رح   ،اباغ    ةانظاا   ،ةمنك ا   م ال ،ةحما     ،ةماتق
إل إن   ،ةال  جب ماً لاا  ،(1)حىت اق ب  ل   ضها  ساي  "طهنه جي" ،ةح  ظ   ،ال

 ،كتا   ُع تاو ةطةال   قات طان با ا  ام طهلاوالص ةطه تصارطصكت   منه ا طال اعم لاو  
ةمؤاتاااال لااااو طااااالت طشااااتهرص جهاتاااال ةمك هتاااال  اااام طا مااااا ش ةطاتقهاااا ش ةط اااات م طهتقناااام 

زكاارحي  اا   ااً  وحم ااي طاااتًُ   اا ةلااو طاماا ا طا هماا  ط تهاات ،ط اارُرً اماااللب طا اا   ي
اإلمااا ا     "ط ااارر"ه ماااً كتااا   ةكت  ااال طهنهااا ا قااات ط تصااار  ،ه(676شااارل طاناااوةت  ص

 -طارط  ااي ةطانااوةت -ةلاالطن طا  هاا ن ، ه(623 عااتطاكرب  ااً حمااات طارط  ااي  ص طاق ةااا
 "طاااوج  " كتاا    مث إن طاماا ا طارط  ااي قاات حاارر ط اارر مااً ،(2)مهاا  حمققاا  طهااللب طا اا   ي

ةطاغاا ط  قات ط تصاار كت  ال لاالط ماً كت  اال  ،ه(505حلجا  طاةاها    ح ماات طاغا ط   ص
ةطاغااا ط  قااات ط تصااار  ،امغااا ط   ُضااا    "طاعسااا  "ةطاوةااا    ُضااا   خمتصااار ماااً  ،"اوةااا  ط"

 عاااتطهم  طيناااُو   امااا ا طحلااارمم "هن ُااا  طهلماااب ة ارطُااا  طهاااللب"طاعسااا   ماااً كتااا   

                                                           

( من العلمار الذين لقبوا بالمنها ي: محمد بن عبدالرحيم المنها ي الشافعي 1)

و ين الدين: عبدالقادر المنها ي المتوفى سنة  ، ر(836المتوفى سنة )

وغيرهم.  ، وأحمد بن محمد الح ري المصري الشافعي المنها ي ، ر(915)

وشذرات الذهب البن العماد  ، (206 2اوي )انظر: الضور الالمر للسخ

 (.102 10( و )316 9)

( لقد حصل االتفاا بين األئمة األعالم من الشافعية على أن المعتمد ما اتفق 2)

ف ن و د للرافعي تر يا  ، ف ن اختلفا فالمعتمد ما االه النووي ، عليه الشيخان

تأخرون على أن ما االور ومحل هذا مالم ي مر الم ، فهو المعتمد ، دون النووي

حه المتأخرون. انظر ، سهو  الفوائد المدنية لل ردي :ويال فالمعتمد حينئذ  ما ر  

 (.  153)ص  ومصطلحات الفقهار واألصوليين للحفناوي ، (36)ص 
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 "طألا" ه(204ةاقت خل ص طينُو  كت  ل لالط ماً كتاب طاما ا طا ا   ي   ،ه(478 ص
 ."خمتصر طه ين"ة "طهسنت"ة  "طامهش"ة 

إل كاا ن   قاال مااً ك اا   مااً   ، ماالا  كاا ن لاالط طاكتاا   مااً  حسااً خمتصاارطص طا اا      
لا   ، قت  تى خمتصره   ل ابا جب طا ج   ،كتب طألصح    ،ة كل م  ُسات ل  ُة

اارني ابألاتاا ة طاااوج  ني  هااو  ،طاسااتُتني ةقاار  طهق صاات طاع  ااتني ابألقااوط  ، ةا اال طه اا ين طاغُ 
ع لي طه تصرطص اغ طرني  مال ،ُس جل طهلوالص  مى صغر حجال    ممل ار طاق ئل ،ُة

 أيتوط مب  ط تصرةه ك هنه ا     قت صنف طا ما ش ةط تصرةط  ما

 ابارتج ح  نت تهطا طألموطا   مجع طاصح ح مع طاتص ح ة  ق              

 حوطن  ل حبرطن ك ا جَّ ا     طارط  يمل ال ة  ل مع طانوطةت               

 .(1)( سف  ةمً غنب  ةةوش م طا    مً ق ةل  سوطه م ص ةلطك مً     

 اااام كتااااب  قااات  ماااامه مااااً طألمه ااا  "منهاااا ا طالاااا اعم ة ااااتني طهتتاااام" مااالا   اااا ن كتااا   
 قت ق     ال طا هما  حجا  طا ار  شا ح طانحا ني   او  ،ةمن ا   م   ،طا       مك ان  مرموق   

 ةهللا او طةاتقعم  ماً  اارت ما   ه(672 عت هللا حمات ط ً  عت هللا  ً م ا  طين  ين  
 .(2)ة لة    ات ظل ،ة  ىن  مى حسً ط تص ره ،طةتت رص حلتبتل(

ةمل تلاااح إا طانساا   ، كتاا   طهنهاا ا مااً مل تساااح مب ماال طاقاارطئح ةقاا   طا هماا  طارممااي
ة  ارز خمعا ص طهسا ئل  ،  ال ابا جاب طا جا  هبر  ل طألاع   ة تاى  ، مى منوطال طهل مح

نااال حبساااً طارتصااا ع ةطارتصااا ف ، ااا ل طاوجاااوه كرسااا  طألحسااا    ،  اااتي   ااال طاتاااها ف ةُز
ارني ابألاتا ة طااوج  ني  هاو  ،ةقار  طهق صات طاع  اتني ابألقاوط  طاساتُتني ،ة ةا ل طه  ين طاغُ 

                                                           

-619) سلم المتعلم المحتاج يلى معرفة رمو  المنهاج لدهدل :( انظر1)

634.) 

 (.95 1) تحفة الطالبين في تر مة اسمام محيي الدين البن العطار :( انظر2)
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ع لال طه تصارطص  غا طرني  ماال ،ُس جل طهلوالص  مى صاغر حجاال لماع كا اقار  ،ُة ُة
 .(1)ةن ش ُة رق ك ا اس هبج  ةض  ش(

 ةمااً جهااا  لاالط طاكتاا    ن طا اا ح  ا  ةقاا   طاساا وطي ة كتاا    منهاا ا طالاا اعم(
 .(2)ةلو ة مرتع  ش وخ طا  ح حم ي طاتًُ( ،طاتًُ  ً طاترك ح كتب  م ل تصح ح   

  

                                                           

 (.10 1)للرملي نهاية المحتاج  :( انظر1)

 (.59)ص المنهاج السوي في تر مة اسمام النووي للسيوطي :( انظر2)
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  من لة ال تاب عند فقهار الشافعية :الفرع الثاني

ى ةألن مؤاتال قات  مامه طاقاتح طه م ا ،ه  اكت   منه ا طال اعم مً طألمه   طهوصو   ةا  ق   
 لاو  ااتني  ة لالط طاكتا   مً  ام طألئاا  ماً طا ماا ش طا ا      ح ا  ُقاو  طاسا وطي

ةالا    ن اكت  ال لالط من اا  كاور ةارجا    ا ا  ماً  ام  (1)طال اعم ةطهترةم ةطهتتم(
 اارل ة كتااب طا اا      طاتقه اا  كتاا اب  حبااي  ماالا  ال ُع  ،طاكتااب ة طهااللب طا اا   ي

 قااات ك ااار صااان ع طا ماااا ش  ماااى لااالط  ،مب ااال لاااله طا ن ُااا  طااااا حباااي هبااا  منهااا ا طالااا اعم
 ااا   ةةاااع م ةم ئااا   ماااً إل جتااا ةزص لاااله طأل اااا   ةطاصااان ئع  ه -كاااا  ةاااعٍ  -طاكتااا   

إال  هاال  ،ةلاالط ُاات   مااى  باا ا من ااا  لاالط طاكتاا   ةطاقعااو  طااالت ج ماال هللا ااال ،(2)طا ااتا
  هال ااا س طاكتا   طهقات ا ماً كتااب  ،ماع لاله طهن اا  طاكاور ةطا ن ُاا  طات ئقا  ماً طا ماا ش

ةاكنااااااال ُ تاااااااو ماااااااً طاكتاااااااب ط اااااااررني امااااااااللب ةطه تااااااااتني  ،(3)طاناااااااوةت  نااااااات طات ااااااا ر 
ةاقاااات ا اااا  طاماااا ا  ،صااالهح ص طاااااا ط تاااااتل  ط ققااااون ة طهااااللب طا ااا   ي   ااااتهاإل

 َور اكنال ةجات  ن ة حجاال ك ا ، ه جاب  ال "ط ارر"طانوةت اتها تل؛  هل ططمع  مى كت   
 اار ر  ن صتصااره ة صااو هصااف  ، ااً حتااظ  ك اار  لاال طا صاار إال   اال  لاال طا ناا حيص

إا ال شا ً   ماً طانتا ئس طااا مل تالكر  ا تال ضاا  حجال؛ ا سهل حتبل مث إهل ه  شري ة أت
    هل قت طمت ز  نل أبمور  مهه  ،"ط رر"ةألهل ط تص ر اكت   طارط  ي  ،"ط رر"ة 

ل طامااا ا طاناااوةت ماااً طاتنع ااال  ماااى ق اااوا   ااال طهسااا ئل لاااي ة طألصااال مااا  ضاااا    .1
طهنه  ص م  لكره ة آاط  قض ش طحل ج  ح   لكر مً  حملة   مً ط رر. م  ال

 ."ط رر"ةلو مل ُلكره طارط  ي ة  ،(4)طاكها   ن ش قض ش طحل ج 

                                                           

 (.57المنهاج السوي في تر مة اسمام النووي للسيوطي )ص  :( انظر1)

 (.1930-1910 3)  امر الشروح والحواشي لـ عبده الحبشي :( انظر2)

 (.50الفوائد المدنية لل ردي )ص :( انظر3)

 (.72)ص  ( منهاج الطالبين للنووي4)
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ةمرطتاااااب طخلاااااهل ة مج اااااع  ،ةطاااااانص ،ةطالاااااُرقتم ،ةطااااااوجهم ،  ااااا ن طاقاااااوام  .2
 ،"ة طاصاااح ح" ة قواااال ،"ة طألصاااح" ة قواااال ،"ةق ااال" ةلاااا   قواااال ،طحلااا الص
  ح اا   قااو  ة  ¬ةقاات  اام لااا  ة مقتمتاال ح اا  قاا    ،"هااص  م اال" ة قوااال

 ،طألظهاار طخلااهل قماا  ت اا ن قااو  ، اااً طاقااوام  ة طألقااوط  ،طألظهاار  ة طه ااهور
 ا ن  ،ةح    قو  طألصاح  ة طاصاح ح  ااً طااوجهم  ة طألةجال ،ةإال   ه هور

ةح    قو  طهللب  اً طالُرقم  ،ةإال   اصح ح ،طألصح طخلهل قم  تقو 
كون لن ك ةجل ض  ف  ة  ،طا    يةح    قو  طانص  هو هص  ، ة طالرق ُة
 (1)قااتب  ة طاقااتب  ة ة قااو  ،  اقااتب  ه اال ،ةح اا   قااو  طينتُاات ،قااو  خماارا
ةطاصااااح ح  ة  ، هااااو ةجاااال ضاااا  ف ،ةق اااال كاااالط ةح اااا   قااااو  ، ه اااال   ينتُاااات

 .  ارطجح  ه ل( ،ةة قو  كلط ةح    قو  ،طألصح  ه ل

عااا    ة مومهاااا    "ط ااارر"إ اااتط  مااا  كااا ن مااااً  اتااا ة  .3  اااهل طاصاااوط  أبةضااااح  ،غُر
 "ط ارر"ةمً لا  إ تطال اكماا   ما ش ( طااا جا شص ة  ،ة  صر منل   ع رني جم  

ساات ىن   ااا  ُتاانجس ح اا  قاا   ، كمااا   م ئ اا  (  ااه  ،م تاا  ال اا  اا  ةاا ئل  ُة
 تنجس م ئ   (.

إال  هاال  ،"اماحاارر"ة االا  صاا ر لاالط طه تصاار كااا   رطاه طهؤاااف ة م ااىن طا اارح 
رط  امر ت طه تات ة طهللب  .(2) ك ر حتُر

 

  

                                                           

ولعله ظنه صدور  ، )وفي اول اديم( :لم يقر للمصن  التعبير بقوله :( تنبيه1)

 -الملحق لمنهاج الطالبين-سلم المتعلم المحتاج لدهدل :ذل  منه فذ رر. انظر

 (647)ص 

 (.66-65منهاج الطالبين للنووي )ص  :( انظر2)
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  منهج اسمام النووي في تأليفه لل تاب :الفرع الثالث

طاتنق ااب  ةمل ُااتي امعحاا   ة ،أبةجاا   عاا رني ة ةضااحه  (1)اقاات هعاال  مااى منهجاال ة مقتمتاال
  ةسكً لكر للط طهنه  اب تص ر ة هق ط لي ،جم ال  

ةااالا    هاال  اار   ،"ط اارر"لااو ط تصاا ر اكتاا    "منهاا ا طالاا اعم" ن كتاا    .1
ال حتتا ا  ة ح ا ان  ُالكرل   نصاه  إلط ر ر  هنا  مساتو      ،"ط ارر" مى م ىن  عا رني 

  ة إض   .  ات ق ب  

ةا كاون  ،كاا  ةاعٍ  "ط ارر"حجاا  ك ن حُرص    ماى طال تصا ر؛ ا كاون هصاف .2
 ة م ىن طا رح ال. 

 .ةزحياني ح و   اباغر  اةن ُنتقي  ع رطص؛ اتكون االالص  ات ظه  ةط      .3

ٍ   ا مصلمح ص لطص ت ع   حت   .4  ة ال هب . ،ة طهللب اق 

 ،"قما "   هال ُوضاحه   قواال ،"ط ارر"إلط ر ر من ةع  زحياني مسها   مى مس ئل  .5
 ."ةهللا   ما" ةصتاه   قوال

ةاالا   ،إا شرح  ةتوض ح ة طا ع رني - ح  ان   -  ع  ة للط طاكت   م   ت ا  .6
 .(3)مث شرحه  ة ج ش  آ ر ،(2) قت  اف ج شط  ال ت   مجع   ل طاتق ئٍ

 ما  ،ةط تنوط  ل  ن ُ    ئق  ،مقت طلتا طا ما ش هبلط طاكت     ت  ن  اتل طانوةتةابينام   
تغاب ساس طاما ا طاناوةت إال ةقات ةجات ة طاسا ح  ةقتًال  ماً طاكتاب طهؤاتا  حاو  لاالط 

                                                           

 (.66-64( منهاج الطالبين للنووي )1)

 ، ستقلةفي طبعة م ، وهو مطبوع متداول ، داائق المنهاج""( وهو  تاب2)

 منهاج الطالبين"."وطبعة ملحقة بال تاب األصل

 الدر الوهاج شرح داائق المنهاج"."( وهو  تاب:3)
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ح ااا  طةاااتارص قرط ااا   ،(1)ةطةاااتارص لاااله طا اارةح ةطاصااان ئع إا ُومنااا  طحل ضاار ،طاكتاا  
ٍ  ةمنكا    ،طاسع   قرةن ةاقت ج ةزص  ه    ةةع م ةم ئ   ة طا تا م   ام شا رح  ةماتق

ٍ  ةحماا    ةخمتصاار   ةااوطش كاا ن اماااً كاا مه   ا  ،ةخماارا  ألااتاال ةانظااا  هتراطتاال ةم  ه اال ةم ماا
 . (2)ين ش  منل

   مى   ضه ة  ا  ُمي  ر  اع ل لله طاصن ئع مقتصرط  

   ةال  / طاتق ئٍ ةطانك  ةطات م ق ص

 . (3)اق ئٍ طهنه ا امنوةت .1

 . (4)طاتر طاول ا شرح اق ئٍ طهنه ا امنوةت .2

 .(5)ه(729ا رطل ا  ً  عتطارمحً ط ً طاترك ح طات طرت  ت م ق ص  مى طهنه ا  .3

إ ااارطل ا  ااً إ اارطل ا  اااً حمااات طاناااوةت  طااارة  ة طهنهاا ا ةطااااتق ئٍ اولاا ن طاااتًُ .4
 .(6)ه(855 

                                                           

(   ان من آخر من له صناعة مدونة م توبة على متن منهاج الطالبين 1)

حيث نظم نظما  سمار  ، ر(1410للح ي )تاللنووي هو الشي   عبده بن سعيد 

مقدمة المحقق  شعبان لـ منهاج الطالبين  :)القيالت المعتمدو في المنهاج(. انظر

 (.50)ص

منها "منهاج الطالبين"( وفي الشب ة العن بوتية شروحا  مس لة  صوتيا  لـ متن2)

 وغيرهما  ثير.   ، والشي   سالم الخطيب ، الشي   رشدي القلم :شرح

   وهو  تاب مطبوع متداول ، فطبر مستقال  ، وطبر مر منهاج الطالبين.( 3)

 امر الشروح والحواشي  ، (57)ص المنهاج السوي للسيوطي :( انظر4)

 (.1909 3للحبشي )

بيان :"عنوان ومن أشهرها ، ( اختل  المتر مين له في تسمية هذر التعليقات5)

 واد طبعت التعليقات بهذا االسم. ، غرض المحتاج يلى  تاب المنهاج"

 (.1918-1910 3 امر الشروح والحواشي للحبشي ) :( انظر6)
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حمات  ً  مي  ً  عتطاوطحت ط ً  طاسرطا طاول ا ة إُض ح طهنه ا اكا   طاتًُ .5
 .(1)ه( ةلو ت م ٍ  مى طهنه ا727طا ممك ين  

 .(2)ه(760ت م ٍ  مى طهنه ا  ات  ً   سى طاسكسكي   .6

حمااااااات  ااااااً إ اااااارطل ا  ااااااً مج  اااااا  طاكناااااا ين  ت م ااااااٍ  مااااااى طهنهاااااا ا    ااااااا طاااااااتًُ .7
 .(3)ه(910 

 .(4)ه(769هك   مى طهنه ا    محت  ً اؤاؤ طه رةل   ط ً طانق ب   .8

ه( 819حماات  اً     كار  اً مج  ا    جماوي هكا   ماى طهنها ا    ا  طااتًُ .9
 ةمنهاا  ، غ اا  ط تاا ا إا هكاا  ط تاا ا ةمنهاا  ،زطا ط تاا ا ة هكاا  طهنهاا ا  منهاا

ة االط طهؤاااف ةحااته  مااى منهاا ا طالاا اعم   ه اا    ،ماانه  ط تاا ا ة هكاا  طهنهاا ا
 . (5)كتب كمه  هك   ة شرةح  ة حوطشي

  اثه    / طا رةح

                                                           

 ل حالةو مع م المؤلفين  ، (1877 2لحا ي خليفة )  ش  الظنون :( انظر1)

(11 25.) 

ومع م المؤلفين  ، (388 5) الدرر ال امنة البن ح ر العسقالني :( انظر2)

 (106 11) ل حالة

 ل حالةومع م المؤلفين  ، (16 10شذرات الذهب البن العماد ) :( انظر3)

(8 207.) 

الدرر ال امنة البن ح ر العسقالني  ، (80 8) طبقات ابن شهبة :( انظر4)

(1 282.) 

و امر الشروح والحواشي  ، (28)ص المنهل العذب للسخاوي :( انظر5)

 (.1914 3للحبشي )
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طاساااااارطا طاولاااااا ا ة إُضاااااا ح طهنهاااااا ا ألمحاااااات  ااااااً     كاااااار  ااااااً  اااااارطا   .1
 .(1)ه(720 

 ماااي  اااً  عاااتطاك ة طاساااعكي  طال تهااا ا ة شااارح طهنهااا ا   تقاااي طااااتًُ .2
 . (2)ه(756 

حماااااات  اااااً حماااااات  اااااً  غ ُااااا  طامهااااا ا ة شااااارح طهنهااااا ا ا ااااااس طااااااتًُ  .3
 . (3)ه(774 عتطاكرب طاع مي طهوصمي  

  عاااااتطارح ا ا ةاااااانوت كااااا ة ط تااااا ا إا شاااااارح طهنهااااا ا يناااااا   طاااااااتًُ   .4
طاساااارطا طاولاااا ا تكاماااا  كاااا ة  ه( ةمل ُتااااال  هلاااال طا رك ااااي ة اااا ه772 

 ، (4)ط ت ا

 محات  اً محاتطن طأللر اي  قوص ط ت ا ة شرح طهنها ا   شاه   طااتًُ .5
 . (5)ه(783 

ار طا رك اااااي حماااااات  اااااً هبااااا  طااااااتُع ا ة توضااااا ح طهنهااااا ا اعاااااتر طااااااتًُ  .6
 .(1)ه(794 

                                                           

 (.25المنهل العذب للسخاوي )ص :( انظر1)

لحا ي خليفة  الظنون  ش  ، (26المنهل العذب للسخاوي ص ) :( انظر2)

وهو محقق برسائل علمية ، (127 7) ل حالةمع م المؤلفين  ، (1875 2)

 ب امعة أم القرى.

 (.166 2) هدية العارفين للباباني البادادي :( انظر3)

 ، (26والمنهل العذب للسخاوي )ص ، (100 3طبقات ابن شهبة ) :( انظر4)

وهو محقق  في رسائل علمية  ، (223-222 6شذرات الذهب البن العماد )

 بال امعة اسسالمية بالمدينة النبوية.

الدرر ال امنة البن ح ر العسقالني  ، (142 3طبقات ابن شهبة ) :( انظر5)

ب امعة   ،(. وال تاب محقق برسائل علمية بالمعهد العالي للقضار146 1)

 اسمام بالرياض. 
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 ااار  ااً  مااي  ااً  محاات   اااتني ط تاا ا إا شاارح طهنهاا ا   ةاارطا طاااتًُ  .7
 .(2)(804طألهص ر طه هور   ط ً طهمقً  

حماات  اً     كار  اً  طه ري طارةت ة شرح منها ا طاناوةت      طاتاتح .8
 ةلو للط طاكت  . ،(3)ه(859طحلسم طهرطغي طهتين طا    ي  

 محت  اً حماات  اً حجار ط  تااي    رح طهنه ا أل  طاتضل حتت  ط ت ا .9
 ةقت طشتهر للط طاكت   ةةضع  م ل حوطشي ك  ني. ،(4)ه(973 

حماااات  اااً  مغااا  ط تااا ا إا م ر ااا  م ااا ين  اتااا ة طهنهااا ا   ساااس طااااتًُ .10
  .ةقت طشتهر  ُض    ،(5)ه(977 محت طخلل ب طا ر     

  اثا    / طه تصرطص

 .(6)ه(729طال ته ا خمتصر طهنه ا    مي  ً إ    ل طاقوهوت    .1

طاولااااااا ا ة ط تصااااااا ر طهنهااااااا ا   حماااااااات  اااااااً ُوةاااااااف  اااااااً ح ااااااا ن طألهتاساااااااي   .2
 .(1)ه(745 

                                                                                                                                                             

 ، (61 6األعالم لل ر لي ) ، (26المنهل العذب للسخاوي )ص :( انظر1)

 (.205 10) ل حالةمع م المؤلفين 

 لحا ي خليفة  ش  الظنون ، (47 4طبقات ابن شهبة ) :( انظر2)

(2 1875.) 

الضور الالمر  ، (342 1طبقات صلحار اليمن للبريهي) :( انظر3)

 (.1875 2 ش  الظنون لحا ي خليفة) ، (164-163 7للسخاوي)

 ل حالةمع م المؤلفين  ، (1875 2 ش  الظنون لحا ي خليفة) :( انظر4)

 .، وهو  تاب مطبوع متداول(152 2)

، وهو (269 8) ل حالةمع م المؤلفين  ، (6 6األعالم لل ر لي ) :( انظر5)

 . تاب مطبوع متداول

 (.1929 3 امر الشروح والحواشي للحبشي ) :( انظر6)
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منهاااا ا طاااااارطغعم ة ط تصااااا ر منهااااا ا طالاااا اعم   حماااااات  اااااً ُوةاااااف طاقوهاااااوت   .3
 .(2)ه(788 

ر   .4 االئااااال طهنهااااا ا    عاااااتطهم   اااااً  ماااااي طاعااااا   طحلمااااا  طه ااااارةل   ع ااااات طاضاااااُر
 .(3)ه(839 

 .(4)ه(844خمتصر طهنه ا    محت  ً حسم  ً رةهن طارممي    .5

ةقاات طشااتهر  (5)ه(926زكاارحي  ااً حمااات طألهصاا رت   ماانه  طالااه        اا   .6
 ص ةهبا.ةةضع  م ل شرةح ةحوطشي ةط تص رط ،ةلطي ص تل ،للط طاكت  

  ممً هبا منه ا طال اعم رط     / طانبا

 .(6)ه(774حمات  ً حمات  ً  عتطاكرب طاع مي   سس طاتًُ .1

ق   .2 تطن طهصرت حمات  ً حمات طهن   ُة  ةجه  ط ت ا  ه( ة  ه852  ط ً ةُو
 .(7)ة هبا  رطئل طهنه ا(

                                                                                                                                                             

شذرات الذهب البن  ، (60 6الدرر ال امنة البن ح ر العسقالني ) :( انظر1)

 (. 1875 2ش  الظنون ) و ، (254 8العماد )

 (.1929 3 امر الشروح والحواشي للحبشي ) :( انظر2)

 (.161 4األعالم لل ر لي ) :( انظر3)

 (.1929 3حواشي للحبشي) امر الشروح وال :( انظر4)

األعالم لل ر لي  ، (1875 2 ش  الظنون لحا ي خليفة) :( انظر5)

 .، وهو مطبوع متداول(46 3)

 (.406 8شذرات الذهب البن العماد) ، (134 3طبقات ابن شهبة ) :( انظر6)

 ل حالةمع م المؤلفين  ، (34 10الضور الالمر للسخاوي) :( انظر7)

(11 313.) 
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 ،ه(871طهم جااي  إ اارطل ا  ااً  محاات  ااً  مااي طاكناا ين طا سااقهين   رلاا ن طاااتًُ .3
 .(1) غن   ط ت ا إا هبا طهنه ا(. ة  ه

  .(3)ةغ ل  ك   .(2)(ه900 مي  ً حمات  ً   سى طألسوين    .4

                                                           

 (.7 1) ل حالةمع م المؤلفين  ، (21 1لضور الالمر للسخاوي)ا :( انظر1)

 (.10 5األعالم لل ر لي ) ، (164 8شذرات الذهب البن العماد ) :( انظر2)

( مقدمة المحقق 1930-1910 3 امر الشروح والحواشي للحبشي) :( انظر3)

 (. 50-20لـ منهاج الطالبين )تحقيق  محمد طاهر شعبان( ص )



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

48 

  وبيان منه يته ،التعري  بالشرح :المطلب الثاني

 

  أهمية ال تاب :الفرع األول

الشــرع الــروي شــرح منهــاج " كت  االطاتااتح طهرطغااي   و  اا اقاات  ةاي طا هماا  
    م ا  ارا ة صاورني حسان  ةحع  ،ةهن ُا  جهاته ،ة صا ره  كاره ، هص  للنال "النووي

م اتاه   ،ةج م ا   أل ك رلا    عا رني متهوما  ةطضاح  جم ا  ،مماماا   ا ات ص طه موما  ،   هب  ا
ةت ق ع تاال  مااى طهااً طه اارةح مااً  منهاا ا طالاا اعم  مااى تنق ح تاال ةط ت  رطتاال ةتق  تطتاال 

  ةالا    ن للط طا رح توز  مه تل ة طانق ط طات ا   ،ة اتني طهتتم(

ة ةضااح  ، مه اا  طهااً طه اارةح  منهاا ا طالاا اعم(  صوصاا   ة طهااللب طا اا   ي .1
 -كااا  ةااعٍ  -لااو  ن ُاا  طا مااا ش قااتس   ةحااتُ     اال  ،اا اال  مااى  مه اا  لاالط طهااً

  تبهر  مه   طا رح مً  مه   طهً طه رةح. 

ة نات  ،طام ا طانوةت طا ما   ة طهللب طا    ي  صوصا    مك ه  ص حب طهً .2
 .ة ئر طألم   اوم   

  و طاتتح طهرطغاي  ام كتاب  كت   مجع   ل طا هم   الشرع الرويكت    ن   .3
 قاات مجااع  اام شاارةح  ،ةصاارح  الا  ة طهقتماا  ،لب طا اا   ي ق طعاا  ماا ش طهاال

اااا  امرط  ااااي ،ةرةضاااا  طالاااا اعم امنااااوةت ،طهنهاااا ا امسااااعكي ةطألةاااانوت  ،ة ااااتح طا ُ 
ااار طاتتااا ةت أل  زر ااا  طاااارطزت ،ةطههاااا ص ا ةااانوت ةخمتصااار طاكت ُااا  ال اااً  ،ةحتُر

 ماا ش كعا ر ة    اكتا   كتا   ساو  جا مع  رطش  ،ةغ ل  مً طا رةح ،طانق ب
 كت   ةطحت.

مماا   ، ن ُتاال اباااتا ل ةحرصاال  مااى طالةااتتال  مااً طاكتاا   ةطاساان  ةإمجاا ي طألماا  .4
 ُُ ت ة  مه   طاكت   ة مو مك هتل. 
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ة ح ااا ان  لكااار  ات ظااال طااااا ُنعااا   ،ةلكااار ماااً  رجااال ، ن ُتااال ابات اااُر  امحاااتُ  .5
  م ه  ط تهل طألحك ا.

ً طاكتب ةطأل وط .  ،غُو  ن ُتل اباتصُرف طامغوت ةطه  ين طام .6  الة ا  ا ن ُة

 لكره ا قوط  ةطالرق ةطاوجوه ةطارتج ح   نه  ة  ح  ن ك  ني.  .7

حااىت اااو كاا ن مااً طه  صااُرً ااال   ،طاتصااُرح ابانقااوالص ةمصاا ارل  ة  ح اا ن  ك اا ني .8
 ةغ ه.  ،ه(842ك انقل مً كت   متت ح طحل ةت ال ً كنب طا تين  

 ةطارتج ح   نه . ،"منه ا طال اعم"امرط  ي طاا مل تلكر ة  "ط رر"لكره ألات ة  .9

ةطااااا مل  ،لكاااره ااااع ل طاتااارةي ةطهسااا ئل طااااا ُااارر  مه ااا  إضااا  ته  ةطات م اااٍ  م هااا  .10
 . "ط رر"ةال  "منه ا طال اعم"تلكر ة 

ااف  ، ن طا ا رح ط تااات ة شاارحل  ماى هساا    اا  طهؤاااف .11 مما  ُقماال هسااع  طاتحُر
 "...ةلي ة    طهصنف اباوطة...". هل ق   ة شرحلةلا    ،ة طألصل

 ،ةطاتصااُرح ارطشلااا ك ا اا   ي ،حرصاال  مااى هقاال  قااوط   مااا ش طا اا      طاكعاا ر .12
 ،ةطهتاااااو  ،ةطالاااااوت ،ةط اااااً طاصاااااع   ،ةطيناااااُو  ،ةطاعنااااات ي ،ةطهااااا ةرات ،ةطهااااا ين

 ةغ لا. ،ةطاعمق   ،ةط ً طهمقً ،ةطاق ضي حسم

طاكتا   ة هاا طهؤااف ألات ظال ةموةاو  تل  هال ُساتترك  ماى  مم  ُت   ماى  مه ا   .13
   اً  ع رطتل ة لا  م  ُمي ،كها طانوةت ة طهنه ا

 "ك ن  سل" ة ح  ان  ُقو  ،.. ك ن  حسً ". "او ق   قوال .1
  ...  ه  سً "." ت ع  طهصنف قوال .2
 "... ا س جب ت ".  قوال .3
 ... اك ن  صو  ة  صر"." قوال .4
 .. "..ةطألةا طات ع   "...  قوال .5
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" ت عااااا  طهصااااانف ابألظهااااار خماااااا اف الصااااالهحل ةمت قاااااب  رتجااااا ح غاااااا   قواااااال .6
 طهنصو ".
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  موارد المؤل  في  تابه ومصطلحاته :الفرع الثاني

ةاتُاال  ،ش صاا   موةااو    ططا هماا  طهرطغااي لجم اا    ن   ظهاار ت ة طا اارح  ااه  هباار 
لااا  مااً  ااه  ططه اال ةهقوالتاال طاصاار    ُااوز ،حصاا م   ما اا  ة ق   اا  ةطةاا   ةظاا لرني

 طاتحق ااٍةمااً  ااه   ،طا اار    طاااا ُتقنهاا ةتنااوي مصاا اره ةت ااتا طاتنااون  ،ةغاا  طاصاار  
 ن طا هماااا  طهرطغااااي   اااال ماااا اني كت  اااال مااااً  مهاااا ص كتااااب  تعاااام   مااااً طاكتاااا   لط طيناااا ش ااا

قااات صااارح ة مقتمتااال لاااو ة  ، اااررةماااً طهصااا ار طألصااام   ة ابقاااي طا ماااوا طأل ،طا ااا     
 ن االا   اة  ،ماً غ لا  م ه  ة هل قت ُُ ت  ، ع ل طهص ار طاا طةتقى منه  للط طا رح

هاا   اات  ة طا اارح ةجاات  ن طاكتااب طاااا حااتال  ةهااص  طهؤاااف  ن اماحقااٍ ظهاار طااالت
ه ا رح كت   منه ا  طالت اط  ،مغر  طار  ع طينا ل طينم لا م ه  ة طهقتم  ال تكتي 

 ال  ،  رر ال تقل  مه ته   ا  هص  م ها   ك ن ال  ت ال مً  ن ُرجع اكتب   ،طال اعم
ة ح ا ان   ،ح أب اله منها صار   تجاته ُع  ، مه ص امكتب طاا هاص  م ال لي ة  ح  ن  ك  ني

الكرل  ةكههال  ،صرحال ُع  ة ح  ان  قت أي ل مً طاكتب طاا   لص مً طاكتب طألمه ص ُة
طاكتااب طاااا لكرلاا  ة طاكتاا   ةطااااا ة  .ةلااو إ اا   وطةاال  ،قاات   اال لااا  منهاا  مع شاارني

  م  ُميُبهر امق رئ  هل قت   ل منه  

  / طاكتب طاتقه   طاا لكر ة مقتمتل  ن شرحل منه   ةال  

 تح طا ُ     رح طاوج   ةطهساى   طا رح طاكع   مى مً طااوج   ا عاتطاكرب   .1
  .(1)ه(623 ً حمات طارط  ي  

 .(2)رةض  طال اعم ة اتني طهتتم اإلم ا طانوةت .2

  .(3)ه(765طال ته ا ة شرح طهنه ا ا مي  ً  عتطاك ة طاسعكي  .3

                                                           

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  1)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  2)

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية ب امعة أم القرى. 3)
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  .(1)ه(769 محت  ً اؤاؤ طا ه  اب ً طانق ب  خمتصر طاكت ُ  ا ه   طاتًُ .4

 .(2)ه(772ك ة ط ت ا شرح طهنه ا ا عتطارح ا  ً طحلسً طاةنوت     .5

 .(3)ه(772طهها ص ة شرح طارةض  ةطارط  ي ا عتطارح ا  ً طحلسً طاةنوت    .6

ااار طاتتاااا ةت  ماااى طاتنع اااال ةطهنهااا ا ةطحلاااا ةت أل  زر ااا   .7  محاااات  اااً  عااااتطارح ا  حتُر
  .(4)ه(826طارطزت  

ةقات  ، هل قت أي ل مً طاكتب طاا هص  م ه  -كا  ةعٍ  -اثه    / اقت لكر ة طهقتم  
اات  م هاا  مااً غ لاا  ةهااص  م هاا   ة هااص  مااى  ،ةطاكتااب طاتقه اا  طاااا زطا مااً غ لاا  ،ُُ 

  طين ش طالت حققتل ليمؤات ه  ة 

 .ه(461طاابه   ً  رةي طاتحيه  امتورطين طهرةزت   .1

 .(5)ه(318طامج ي ال ً طهنلر   .2

 طألجو   ال ً ة ت طان س.  .3

 .(6)ه(505اغ ط   طإح  ش  موا طاتًُ أل  ح مت  .4

                                                           

( وهو ال  ال  تابا  مخطوطا     ر منه دار ال تب المصرية بالقاهرو برام 1)

برام  ، (162 9فهرس آل البيت ) :(. انظر507وأخرى برام ) ، (267)

ي أحد ال مالر أنه هو وم موعة من  مالرر اد ادمور واد ذ ر ل ، (743)

مشروعا  لنيل در ة العالمية العالية )الد تورار( ب امعة أم القرى هذا العام 

 ر.1438 1437

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية بال امعة اسسالمية بالمدينة النبوية. 2)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  3)

 ول.  ( وهو  تاب مطبوع متدا4)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  5)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  6)
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 .(1)طأللك ر امنوةت .5

  .ه(386طارش ا شرح طاكت ُ  امص ارت  .6

 ه(.602  ا رطينالةتقص ش شرح طههل  امط .7

 ه(.632طا ج ز ة طألاغ ز ال ً طين مي   .8

 .(2)ه(204طألا ام    ي  .9

 .(3)ه(558طاع  ن ام ارطين   .10

  .(4)ه(438حمات طينُو     و طاتعصرني    عتهللا  ً ُوةف  ة  .11

  .(5)طاتع  ن ة آاط  محم  طاقرآن امنوةت .12

 .(6)ه(478تتا  طاابه  ا عتطارمحً  ً مهمون طهتو    .13

 .(7)امنوةتطاتحق ٍ  .14

  .(8)ه(656طارتغ ب ةطارتل ب ا عتطا ب ا  ً  عتطاقوت طهنلرت   .15

 .تصح ح طاتنع ل امنوةت .16
                                                           

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  1)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  2)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  3)

   .( وهو محقق بال امعة اسسالمية بالمدينة النبوية4)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  5)

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية ب امعة أم القرى. 6)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  7)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  8)
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  .طات ج   اماوصمي .17

 . (1)ه(808 محت  ً  ا ا طألقتهسي   طات ق ع ص  مى طهها ص ا ه   طاتًُ .18

 .(2)ه(450ط لر  ً  عتهللا طالوت  طات م ق  طاكور ة طاترةي أل  طال ب .19

 .(3)ه(462طات م ق  امق ضي حسم   .20

 ه(447طاتقُرب شرح خمتصر طه ين اسم ا طارطزت   .21

 .(4)ه(852طاتم  ص طحلع  ال ً حجر طا سقهين  .22

 .(5)ه(335طاتم  ص ألمحت  ً     محت  ً طاق     .23

 .(6)ه(476إ رطل ا  ً  مي طا  طزت   طاتنع ل أل  إةح ق .24

  .طاتنع ه ص امق ضي      .25

 .(7)طاوة   امنوةت طاتنق ح شرح .26

 .(8)ه(516طحلسم  ً حمات طاعغوت   طاتهلُب أل   كر .27
                                                           

واد  تب محقق  تاب المهمات أنه اد حققه  ، ( وهو  تاب ال ي ال مخطوطا  1)

ول ن يلى يعداد هذا البحث لم يذ ر ولم أطلر على شير من ذل .  ، وأنه سيطبر

 وه أعلم. 

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية بال امعة اسسالمية بالمدينة النبوية. 2)

 ( واد طبر منه ال  ر األول.  3)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  4)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  5)

 ل.  ( وهو  تاب مطبوع متداو6)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  7)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  8)
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  .(1)جوطلر طاعحُرً ة تن قل طاعحُرً ا ةنوت .28

 .(2)ه(450طحل ةت طاكع  شرح خمتصر طه ين    مي  ً حمات طه ةرات   .29

  .(3)ه(502  حم   طهؤمً ةط ت  ر طهوقً امرةحيين .30

  .(4)ه(794    اا طارط  ي ةطارةض  ام رك ي .31

جممااااااي  اااااً مج اااااع طه  ةماااااي طهصاااااارت  طاااااال  ئر ة  ااااارةي طا ااااا      أل  طه ااااا   .32
 ه(.550 

  .(5)طارة ا  ام    ي .33

  .(6)رؤةس طهس ئل ةحتت  طاتض ئل امنوةت .34

  .(7)رحي  طاص حلم امنوةت .35

  .طا حياطص  مى طاتت ةر ام ع ات .36

 (8).ه(477ا عت طاس ت  ً حمات طاصع    طا  مل طاكع  شرح خمتصر طه ين .37

 شرح طات ج   ام هكموين. .38

                                                           

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية ب امعة أم القرى. 1)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  2)

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية ب امعة أم القرى. 3)

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية ب امعة أم القرى. 4)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  5)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  6)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  7)

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية بال امعة اسسالمية بالمدينة النبوية. 8)
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 .(1)ه(623طا رح طاصغ  ا عتطاكرب  ً حمات طارط  ي   .39

 ه(.662شرح طاوة   ال ً طألةت ل طحلم    .40

 .(2)شرح صح ح مسما امنوةت .41

  .(3)طاصح ح امجولرت .42

 .(4)غُرب طحلتُ  ام ل   .43

  .(5)طات ئٍ ة غُرب طحلتُ  ام خم رت .44

  .(6) ت ةر ط ً طاصهح .45

  .(7)ه(516   ت ةر طاعغوت .46

 .(8)ه(505 ت ةر طاغ ط  أل  ح مت اغ ط    .47

  .(9)ه(417  ت ةر طاقت   امقت   طا  شي .48

  .(1)ه(660  طاتت ةر طهوصم   ام    ً  عتطاسها .49

                                                           

 ( وهو  تاب ال ي ال مخطوطا . 1)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  2)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  3)

 ب مطبوع متداول.  ( وهو  تا4)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  5)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  6)

 ( وهو  تاب محقق في رسالة علمية بال امعة اسسالمية بالمدينة النبوية. 7)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  8)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  9)
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  .(2) ت ةر طانوةت .50

  .(3) وطئت طههل  امت رقي .51

  وطئت رحم  ط ً طاصهح. .52

  .(4)امت ةزاباتطاق موس ط     .53

 .(5)قوط ت طألحك ا ة مص حل طألانا ام    ً  عتطاسها  .54

 .ه(568حماوا  ً حمات طخلوطرزمي   طاك ة أل  حمات .55

ساااااااى .56 كت ُاااااا  طانع اااااال أل  طا عاااااا س  محاااااات  ااااااً طار  اااااا    طاكت ُاااااا  شاااااارح طاتنع اااااال ُة
 .(6)ه(710 

 .(7)ه(528    ً حمات ط  ممي   طامع   ة طاتقل أل  ط لر .57

 .(8)ط اوي شرح طههل  امنوةت .58

 .(9)ه(623ط رر ة طاتقل ا عتطاكرب  ً حمات طارط  ي   .59

                                                                                                                                                             

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  1)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  2)

 لم يحقق بعد.    ، ( وهو ال ي ال مخطوطا  3)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  4)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  5)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  6)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  7)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  8)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  9)
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 .(1)ه(458ط كا ةط    طأل با أل  طحلسً  ً ة ته   .60

 .(2) محت طا رطقي خمتصر طهها ص أل  زر   .61

 . (3)طهستصتى امغ ط  .62

 .(4)ه(842حمات ة  ت طا تين   ط ً كنب امتت ح طحل ةت ا .63

 .(5)ه(476إ رطل ا  ً  مي طا  طزت   طههل  أل  إةح ق .64

 .(6)ه(478 عتطهم   ً  عتهللا طينُو    هن ُ  طهلمب أل  طه    .65

 .(7)ه(772ط تطُ  إا  ةل ا طاكت ُ  ا عتطارح ا  ً طحلسً طاةنوت   .66

 

  :  هن  ك ات   مصطلحات المؤل  في الشرح م  

  هااال ُقصااات  ااال طامااا ا طاناااوةت ة  حااات كتعااال ةاااوطش  "طهصااانف" إلط قااا   طا ااا رح .1
 طهنه ا  ا غ ه.

                                                           

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  1)

وبمعهد البحوث  ، ( وهو  تاب محقق برسائل علمية ب امعة اسمام بالرياض2)

 والدراسات بمصر.

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  3)

 ( وهو  تاب محقق في رسائل علمية بال امعة اسسالمية بالمدينة النبوية. 4)

 ( وهو  تاب مطبوع متداول.  5)

 بوع متداول.  ( وهو  تاب مط6)

 البن الرفعة متداول.  " فاية النبيه"( وهو  تاب مطبوع بخاتمة7)
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طهس ئل طاا    هل ُقصت  لا  ،"زةطئت طارةض " ة ح  ان   "زةطئته" إلط ق   طا  رح .2
ةطهسااى  ،زطال  طانوةت ة رةض  طال اعم  مى  تح طا ُ     ارح طااوج   امرط  اي

 ."طا رح طاكع "

رةضا  طالا اعم ة ااتني طهتتام    هل ُقصت  ال ،"ة صمه طارةض  " إلط ق   طا  رح .3
 ."طا رح طاكع "  تح طا ُ     رح طاوج   امرط  ي ةطهساى امنوةت ة صمه 

ااا    ااارح طااااوج  "   هااال ُقصااات  ااالا  ،"طا ااارحم" إلط قااا   طا ااا رح .4  ،" اااتح طا ُ 
 ةكهمه  امرط  ي.  ،"طا رح طاصغ "ة ،"طا رح طاكع " ةطهساى

منهاا ا طالاا اعم "ةلااو  ،  هاال ُقصاات  اال طهااً طه اارةح ،"طهنهاا ا" طا اا رحإلط قاا    .5
 ."ة اتني طهتتم

ط اااوي شاارح "   هاال ُقصاات  اال ،"  ة "ة طا اارح" شاارح طههاال " إلط قاا   طا اا رح .6
 .امنوةت "طههل 

  .امجُو  "هن ُ  طهلمب"   هل ُقصت  ل ،"طانه ُ " إلط ق   طا  رح .7

 ،  هال ُقصات كاها طألةانوت ة "كا ة ط تا ا" ،طألةانوت""قا    إلط ق   طا  رح .8
  .ة ح  ان  كهمل ة "طهها ص"

  هاال ُقصاات كااها طاسااعكي ة "طال تهاا ا شاارح  ،"قاا   طاسااعكي" إلط قاا   طا اا رح .9
 طهنه ا". 

  هااااال ُقصااااات كاااااها طألةااااانوت ة كت  ااااال  ،"ق اااااال ة طههاااااا ص" إلط قااااا   طا ااااا رح .10
  .طهها ص

"قوط اااات طألحكاااا ا ة مصااااا حل طألانا"    هاااال ُقصاااات ،وط اااات""طاق إلط قاااا   طا اااا رح .11
  .اسمل ن طا ما ش  ً  عتطاسها
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   منهج الشارح في ال تاب :الفرع الثالث

ةإ ا  لكار  - مى ما  جارص  ا اني طهاؤاتم -طا هم  طهرطغي مل ُعم  منهجل ة مقتمتل 
ةمً  ه  أتمل   ،ةغرضل مً طات م ٍ  مى طهنه ا ،ش ً   مً مقصته ة طاتها ف

قتااال ة طا ااارح ،كهمااال ة طهقتمااا  قتااال ة طاكتااا    ااا ن  ،ةةاااو طُر منهجااال ةطُر
  طات    مى

ةالا    هل ة ر  مى هتس طارتت ب مً طاكتب  ،للط طاكت   لو شرح اغ ه  ن .1
 ةطأل وط  طاا ة ر  م ه  طانوةت ة طهنه ا.

قصااات طا ااا رح  ن  ااااع  ااام كاااها  ك ااار ماااً  ااا مل ة كت  ااال لااالط   عااا رني ماااوج ني  .2
ةلا   هل ُوضح طه كل ةُععام  طههاال ةتكاون اب تصا ر  ،ة ةمو  ةهل م سر

   قتر طامك ن.

مل ُتلااارق طهرطغاااي هصااالمح ص طهاااللب ةطااااا طرتضااا ل  طامااا ا طاناااوةت ةاااوطش ة  .3
مما  ُات   ماى  هال  ، ة غ لا  ،ةطالارق ،ةطألةجال ، ة طألقاوط  ،ةطألصاح ،طاصح ح

 طرتض ل  ةة ر  مى منوط  . 

اااف طامغاااوت ةطالصااالهحي امكتااا   ةمك هتااال  طاتقهاااي طاكتااا    ُعااات  .4  ااالكر طات ُر
 طامغُو . 

 ،ةلااا    اتا لكرلاا  ، هح ا ان  ُعقر لا  ،"ط اارر"ةاتبا   "طهنها ا"ُقا رن  ام اتباا    .5
لكر طامتب  طألحسً ةطألجوا ةطألسل.   ة ح  ان  ُت قعه  ُة

 -كاااا  قااا   ة طهقتمااا   -ك ااا ط  مااا  ُنقااال ماااً طاكتاااب طأل ااارر ةطااااا مل ُااالكرل     .6
نص  مى لا  اب ةك  ط  م  ُنقل ةال ُصرح مبصتر طانقل الة ،ُة  ا  مً كا ن قُر

إلط ةغ لا  إال  ،ة كت ُا  طأل  ا ر ةطحلص  ،طا هت  ل ك اتم ت ة طانجا طاول ا
 م  ك ن طانقل قم ه   ة انارط  ك انقل مً طاق ضي حمات  ً ة  ت طا تين. 
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ة ح ااا ان  ُااالكر ط اااتهل  ، ااار   ماااى حلاااُر  طحلاااتُ  ةلكااار مصااا اره طحلتُ  ااا   .7
ة ح اا ان  ك اا ني  اار   مااى طحلكااا  مااى طحلااتُ   ة  ،ُعاام  مااوطراه   هاا ة طألاتاا ة 

 هقل حكا غ ه. 

 ،ة ح اا ان  قم ماا  ُاالكر طخلااهل طا اا    اام طهاالطلب ،ُاالكر طخلااهل ة طهااللب  .8
رجح ة مس ئل قم م .  ُة

  ة ح  ان  ُلكر طاقو   ه ق ئل. ، ح  ان  ُنص  مى ق ئل طاقو   .9

 .(...  قوال ُعتتئ قعل شرح  ع رني طهنه ا   ع رني  .10

ساااعقه   قواااال  .11   اارةي(  ة   اااري(  ة تنع ااال(  ة  ُاالكر مسااا ئل مل ُااالكرل  طهنهاا ا ُة
 . ة    ل (  تنع ه ص(  ة    ئتني(

 

 

  



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1ئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الر

  

63 

  تحقيق اسم ال تاب :المطلب الثالث

 طاااااا لكاااارص ، م اااال ة مج ااااع كتااااب طاتقهاااا ش ةطااااارتطجا ةغ لاااا  ص  طةااااا طاكتاااا   كااااا  هعاااا

ةمل  جات اال ط ا    ،(1) (الشرع الروي شـرح منهـاج النـووي  لو ،طاكت  
 آ ر.

 
  

                                                           

التحفة اللطيفة للسخاوي  ، (342طبقات صلحار اليمن للبريهي ص ) :( انظر1)

نظم العقيان  ، (1875 2 ش  الظنون لحا ي خليفة) ، (457 2للسخاوي )

(, نيل األمل في ذيل الدول  للظاهري 140-139للسيوطي  ص )

الضور الالمر  ، (423(, التاج الم لل للقنو ي )ص431 5لطي)الم

 ل حالةمع م المؤلفين  ، (58 6األعالم لل ر لي ) ، (164 7للسخاوي)

(9 108.) 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

64 

  محاسن ال تاب :المطلب الرابر

 لااا حم ةااً طاكتاا    هاال شاارح اكتاا   مااً  لااا كتااب طاتقاال طا اا   ي ةلااو  مااً .1
 .¬طهنه ا اإلم ا طانوةت 

 ،ةطال تصا ر طهت ات ،ةحساً طاصا  غ  ،ل   طاكت   ابةت      لا مسا ئل طاتقال .2
ل. ،طخل    ً طحل و  ةطاتلُو

قتصاار  ،ةطاق اا س ،ةطامجاا ي ،مااً طاكتاا   ةطاساان  ،ُاالكر غ اعاا   طألاااا  طا اار    .3 ُة
  مى موضع طا  لت منه .

ةطألظهار  ،ةطابا لر ،ةطألصاح ،ةطاصاح ح ،ةطألةجال ،ةطالارق ،ُلكر غ اع   طألقوط  .4
رجح   نه   ح  ان   ،ة طهللب ستت  امرطجح منه . ،ُة  ُة

ة  صاااا  مااااللب  ، ةجاااال طخلااااهل ة غاااا  مااااللب طا اااا      ُاااالكر  ح اااا ان  قاااات  .5
 ةللط ُُ ت طاكت   جواني ةحعسن  . ،طحلنت  

لكرلا مبااا  طشاااتهرةط  ااال ماااً ُاااة  ،  ةلااا  إا ق ئمهااا ُة  ، قاااوط    ااال طا ماااا شنقااال ُ .6
ةلااااله مااااً  ،ةط ااااً ةااااُر  ،طاق ضااااي حساااام م اااال ، ة  هساااا   ، ة كااااىن ، اقاااا  

 ا.طهرطا هبلط طا مَ  ،ةطاق رئ ،ط  ةً طاا تسهل  مى طال اب
عم طأل ضل مً انح    ،ُق رن  م طهنه ا ة صمل ك  ط   ¬ ن طا  رح  .7  طا ع رني.ُة
 ااه تكاا ا حلمااو مسااها  مااً  ،¬ُركاا  ك اا ط   مااى كتااب طاماا ا طانااوةت ¬ ن طا اا رح .8

عم  ح  ان  طخلهل   نه . ،هقل مً كتعل  ُة
 ،ة مااوا طامغاا  ،ةطاقوط اات طاتقه اا  ،سااو  ة شاارحل   االكر طات ااُر  ¬ ن طا اا رح .9

 شىت.ة ح  ان  طألصوا  . ةللط كمل ُت   مى ة   ططه ل ةتضم ل ة  موا 
إال  هااال ُ ااا ة طألقاااوط   ، ماااى ك ااارني مااا  ُااالكر ماااً طأل اااها ةطاكتاااب ¬ ن طا ااا رح .10

 ةللط ُت   مى اقتل ة م هتل. ،ةطاكتب ألصح هب 
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  ملحوظات على ال تاب :المطلب الخامس

غااي طتع اات مااً طهمحوظاا ص إلط  ك اار منهاا  طهؤاااف  ةطاماا ا طهر  هةلاال ،ك اارني طانقاال   .1
ك ر طانقل اترج   هل ُنقل ة طهساها  طاوطحاتني طانقاو  طا تُاتني  ح  ان  ُ هل   رر¬

 طاا سكً طالةتغن ش  ً   ضه . 
ةللط تكرر ة  ،ةللط ُع كل ة م ر   طاق ئل ، ح  ان  ُلكر طاقو  اةن لكر ق ئمل .2

 هال ُك ار طانقال ماً شارحي  اكت  . ةماً طألم ما   ماى لاا  تُتني مً ط موطضع
 ةطانجا طاول ا امتم ت اةن   ة. ،طهنه ا ا ةنوت ةطاسعكي

اال طاصاات ص   (1) ةرضااي  ناا   اال( طخلمال طا قااتت ة طات ااتع ابه مااوقم كقوااال .3 ةأتُة
 .(2) ه ة   مره( كقوال ة ه ة  طار     ةجل ة طا م  طأل   مً طام ل

ةطخلااهل   هاا  قااوت  ،  ابخلااهلطارتجاا ح ة مساا ئل ك اا ني مااع  هاال قاات  اار    ااتا .4
 ة طهللب طا    ي.

ةطاكتااب طأل اارر لااله ُنقاال  ،ُنقاال مااً كتااب تنقاال  قااوطال  مااً كتااب   اارر هاال  .5
 ،منه   ح  ان  لو مع شرني ة ح  انَ  وطةل   ةطالت ُبهر  هنا  ك ها  ح ضارني  ناته

  .ةمع كتب طألةنوت ،امجُو م ل م  ُت ل مع كت   طاتعصرني 
ةالا   ،الة ا  ة مقتم  طاكت   ،طانس   طه تاتني  نته مً طهنه ا انقص  .6

 ة ت م ٍ. ُتج ةز   ل طاكما ص مً طهنه ا مً غ  شرح  

                                                           

 (  ما في نهاية مقدمته.1)

 ( من هذا ال تاب. 646)ص :( انظر2)



 اسم التحقيقثانيا    

 

 

  يشتمل علىوهو 

 مقدمة الشارح 

 مقدمة المتن

   تاب الطهارو

  تاب الصالو 

  تاب صالو ال ماعة 

  تاب ال نائ 

  تاب ال  او
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 مقدمة الشارح

وصلى ه على سيدنا محمد وآله وصحبه  ،بسم ه الرحمن الرحيم

اال سيدنا وموالنا  ،(1)]رب يسر وأعن يا  ريم آمين آمين آمين[ ،وسلم

أبو  الدينوشيخنا اسمام العالمة المحدث الحبر مفتي المسلمين شر  

وموالنا الحبر المحقق مفتي المسلمين ااضي القضاو  ابن سيدنا الفتا

ويمام المقام الم رم وخطيب المنبر المعظم  ين  ،بالمدينة الشريفة

، الدين ابن الحسين العثماني المراغي المدني الشافعي ]رحمه ه تعالى

نه الحمد ا نحمدر ونستعي ،(2)ورضي عنه وعن  مير المسلمين[

ونعوذ باا ، ونستافرر ونؤمن به ونتو ل عليه ونثني عليه بما هو أهله

ومن  ،من يهدي ه فال مضل له ،من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

وأشهد  ،وأشهد أن ال يله يال ه وحدر ال شري  له ،يضلل فال هادي له

وعلى آله أرسله بشيرا  ونذيرا  صلى ه عليه  ،أن محمدا  عبدر ورسوله

وعن يمامنا الم تهد  ،وأصحابه أ معين ورضي ه عن التابعين

  أما بعد. .الشافعي وتابعيهم ب حسان يلى يوم الدين

فهذا تعليق على منهاج الطالبين للشي  اسمام العالمة الرباني بر ة 

ين شار ه -بفتا  ،المسلمين محيي الدين النواوي تامدر ه برحمته

صته من شرحي خل (5)واصد مهمله (4)مقفله وبحل مش له -(3)]تعالى[

الشيخين اسمامين العالمة بقية الم تهدين أبي الحسن تقي الدين 

رحمهما ه  (1)والعالمة  مال الدين عبدالرحيم اسسنوي (6)السب ي
                                                           

 ( ما بين المع وفين من نسخة ب.1)

 ( ما بين المع وفين من نسخة ب.2)

 ( ما بين المع وفين من نسخة ب.3)

يفهم َحتَّى يدل َعلَْيِه َدِليل من َغيرر.  وهو َما الَ  ، : هو الملتبس( المش ل4)

 (. 491 1) المع م الوسيط لم مر اللاة العربية :انظر

ل الفروا اللاوية ألبي هال :خال  المستعمل. انظر ( المهمل5)

 (.520 1)العس ري

( تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد ال افي بن علي السب ي اسمام الفقيه 6)

أخذ العلم  ، المحدث الحافظ المفسر األصولي النحوي اللاوي األديب الم تهد

 ، وأابل على التصني  والفتيا ، غيرهمعن ابن الرفعة والشر  الدمياطي و

منها المطبوع والمخطوط والمفقود  ، وصن  أ ثر من مائة وخمسين مصنفا  
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ورا عتهما أيضا  في  ،ال تاب فقهفي  (3)وأصلها (2)ومن الروضة ،تعالى

وأضفت يلى ذل  من فوائد شيخنا العالمة الحافظ  ،(4)األول مر المهمات

التنبيه في  تابه تحرير الفتاوي على  (5)ولي الدين أبي  رعة العرااي

                                                                                                                                                             

اضار األرب في أسئلة "ومنها الحلبيات ، فمنها: االبتهاج شرح المنهاج

طبقات  :ر(.  انظر756ومنها شرح المهذب وغيرها  ثير. توفي سنة )"حلب

 ( 220-139 10وسير أعالم النبالر للذهبي ) ، (526 1) الحفاظ للسيوطي

وهذ الشرح لم  ، االبتهاج شرح المنهاج""وال تاب المشار يليه هو المسمى:

وهو محقق برسائل علمية  ، ي مله فأ مله ابنه بهار الدين أحمد ولم يتمه أيضا  

 ب امعة أم القرى.

 ،  مال الدين ، عبد الرحيم بن الحسن بن علي اسسنوي الشافعي  أبو محمد( 1)

مدينة بأاصى الصعيد بمصر: "يسنا"واسسنوي: ي و  ال سر والفتا نسبة يلى

من علمار العربية. من مؤلفاته: المبهمات على الروضة  و  ، فقيه أصولي

بقات الفقهار و األشبار والنظائر و ط ، المهمات في شرح الروضة والرافعي

مات سنة  ، الشافعية و  افي المحتاج في شرح منهاج النووي وغيرها

 هـ(. 772)

والضور الالمر ألهل القرن التاسر  ، (98 3طبقات ابن شهبة ) :انظر

 (.184 11للسخاوي)

ولم ي مله رحمه ه " افي المحتاج يلى شرح المنهاج"وال تاب المشار يليه هو:

السراج الوهاج ت ملة  افي المحتاج يلى شرح "ابهوأ مله ال ر شي في  ت

 وهما محققان في رسائل علمية بال امعة اسسالمية.   "المنهاج

 روضة الطالبين وعمدو المفتين لإلمام النووي رحمه ه. :( أي  تاب2)

الشرح "فتا الع ي  بشرح الو ي  وهو المسمى أيضا  بـ :( أي  تاب3)

 للرافعي. "ال بير

وهو  تاب مطبوع  ، المهمات في شرح الروضة والرافعي :واسمه( 4)

  اسمام الشي  العالمة  مال الدين عبدالرحيم اسسنوي. :ومؤلفه ، متداول

ولي الدين أبو  رعة بن ، ( أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن5)

تحرير  :من تصانيفه ، الحافظ  ين الدين أبي الفضل العرااي األصل المصري

 -شرح البه ة في الفقه  - الحاوي ال بيرالفتاوي على التنبيه والمنهاج و

 هـ(.  826توفي سنة ) ،  مختصر المهمات
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 ،واد أ يد من غيرهما ،(2)ومن مختصر ال فاية ،(1)والمنهاج والحاوي

يمدنا من وأن  ،وه أسأل أن يهدينا يلى الحق ويلى صراط مستقيم

  .فضله العظيم ينه هو البر الرحيم

  

                                                                                                                                                             

-31)( والخ ائن السنية للمنديلي األندونسي82-80 4طبقات ابن شهبة ) :انظر

32.) 

وهو  تاب نفيس أخذ ن ت النشائي والتوشيا ون ت ابن النقيب على ( 1)

البن الملقن وشحن ال تاب بفوائد الشي  سراج  الحاوي ال بيرالمنهاج ون ت 

وهو مطبوع  ، الدين البلقيني وبسبب ذل  اشتهر ال تاب وا تمر شمل فوائد

بن شهبة طبقات ا :متداول في ثالثة أ  ار من طبعة دار المنهاج ب دو. انظر

 (.31والخ ائن السنية للمنديلي )ص ، (82 4)

 ، تسهيل الهداية وتحصيل ال فاية :و اسمه ، أحمد بن لؤلؤ :( البن النقيب2)

ووافت  ، وليس  فاية الصميري ال ا رمي ، وهو مختصر ل فاية ابن الرفعة

على   ر من المخطوط منه ب امعة اسمام محمد بن سعود اسسالمية بالرياض 

حيث يو د منه أ  ار متفراة في م تبات  ، مصورات م تبة  تشستربيتي من

 (. 91( والخ ائن السنية للمنديلي  )ص80 3طبقات ابن شهبة ) :العالم.  انظر
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المتنمة مقد  

ابتدأ بالحمد  بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل (1) قال رحمه هللا

ل أمر ذي بال ال يبدأ فيه  )) ‘ولقول النبي  ،تأسيا  ب تاب ه

بالذال المع مة أي  (فهو أ ذم( -وفي رواية بحمد ه-بالحمد ا 

 واال (6)وابن ما ه (5()4)والنسائي(3()2)روار أبو داود ،مقطوع البر ة

                                                           

 (  بداية  تاب منهاج الطالبين وهو ال تاب المشروح في هذا السفر المبار .1)

أحدد حفداظ  ، والم ندى بدأبي داود ، ( سليمان بن األشدعث األ دي الس سدتاني2)

طدو   ، و ان في الدر ة العاليدة مدن النسد  والصدالح ، الحديث وعلمه وعلله

 ، الددبالد و تددب عددن العددراايين والخراسددانيين والشدداميين والمصددريين وغيددرهم

خمسددمائة ألدد  حددديث انتخبددت منهددا مددا ‘ و ددان يقددول:  تبددت عددن رسددول ه 

 معت فيده أربعدة آال  وثمانمائدة حدديث".  -"السنن"يعني -ضمنته هذا ال تاب 

وسدددددير أعددددالم الندددددبالر  ، (404 2)وفيدددددات األعيددددان ال بدددددن خل ددددان :انظددددر

 (.293 2) ( وطبقات الشافعية ال برى للسب ي203 13للذهبي)

( 4840(  تاب األدب. باب الهدي في ال الم برام )261 4( سنن أبي داود )3)

 (.261( برام )86 2) وضعفه األلباني. انظر: ضعي  أبي داود لدلباني

التصاني  وأحد ( أحمد بن شعيب النسائي مصن  السنن وغيرها من 4)

 ، وأخذ عن يونس بن عبد األعلى ، وسمر ال ثير ، هـ(215ولد سنة ) ، األعالم

و ان  ثير الته د والعبادو يصوم ، و ان أفقه مشاي  مصر وأعلمهم بالحديث

اال الداراطني: أبو عبد الرحمن مقدم على من يذ ر بهذا  ، يوما ويفطر يوما  

وفيات األعيان ال  :هـ(.انظر303سنة ) توفي بفلسطين ، العلم من أهل عصرر

 (.88 1( وطبقات ابن شهبة )77 1بن خل ان)

(.  تاب الطهارو. باب ما يستحب من 124 9( سنن النسائي في ال برى )5)

 (.10255ال الم عند الحا ة برام )

 ، الحددافظ المشددهور ، ( محمددد بددن ي يددد بددن ما دده الربعددي بددالوالر الق وينددي6)

في الحديثً  ان يمامدا فدي الحدديث عارفدا بعلومده و ميدر مصن   تاب السنن 

ارتحل يلى العراا والبصرو وال وفة وباداد وم ة والشام ومصر  ، ما يتعلق به

و تابدده فددي  ، ولدده تفسددير القددرآن ال ددريم وتدداري  ملدديا ، والددري ل تددب الحددديث

ن وفيات األعيدان ال بد :هـ(. انظر273الحديث أحد الصحاح الستة.وتوفي سنة )

 (.277 13وسير أعالم النبالر للذهبي) ، (79 4خل ان)
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فقولنا الثنار يخص  ،الثنار ب ميل الصفات واألفعال والحمد (1)أاطر

ألن  ًومن هذا الو ه هو أخص من الش ر ،القول دون الفعل

واولنا ب ميل الصفات واألفعال يشمل ما في  ،الش ر بالقول والفعل

وهو من هذا الو ه أعم من  ،المحمود وما يصل منه يلى الحامد

علم  . ه(2)يال على ما منه دون ما فيه الش ر ال ي ونألن  ًالش ر

 ،هو المحسن البر قولهوهو الباري تعالى  ،على المعبود بحق  

واد  ،بتخفي  الواو ال ريم ال ثير ال واد ال واد ،(3)خالق البر وايل

الذي  قوله. (5)في  تاب األسمار والصفات (4)ثبت فيما روار البيهقي

أي عظمت نعمه على ال مر في  جلت نعمه عن اإلحصاء باإلعداد

وهو أبلغ يوافق  ،وفي بعض النس  على اسفراد ،نسخة المصن 
                                                           

( 1894(.  تاب الن اح. باب خطبة الن اح برام )610 1( سنن ابن ما ة )1)

صحيا وضعي  ابن ما ه  :ضعي . انظر :والحديث بهذر ال يادو اال األلباني

 (.1894( برام )394 4) لدلباني

( واد أطال ابن القيم رحمه ه تعالى في الفرا بين الحمد والش ر في  تابه 2)

أن الش ر أعم من "( ب الم بدير  ميل فحوار188-183 2مدارج السال ين )

وأخص من  هة متعلقاته. والحمد أعم من  هة  ،  هة أنواعه وأسبابه

 وأخص من  هة األسباب". ، المتعلقات

( ثالثة أاول في معنى البر 266 7( واد ذ ر ابن ال و ي في  اد المسير) 3)

 :والثاني ، روار أبو صالا عن ابن عباس ، وهي األول: الصادا فيما وعد

والثالث: العطو  على عبادر  ، روار أبو طلحة عن ابن عباس ، اللطي 

 ابي. االه أبو سليمان الخط ، المحسن يليهم الذي عم ببرر  مير خلقه

( أحمد بن الحسين بدن علدي بدن عبدد ه بدن موسدى الحدافظ أبدو ب در البيهقدي 4)

فقيدده  ليددل حدافظ  بيددر أصددولي نحريدر  اهددد ورع اانددت ا اددائم  ، النيسدابوري

لده مصدنفات  ، بنصرو المدذهب الشدافعي أصدوال  وفروعدا   دبال  مدن  بدال العلدم

األسدددمار :اآلثدددار ومنهاو ومنهدددا: معرفدددة السدددنن ، السدددنن ال بدددرى :عديددددو منهدددا

طبقددات الفقهدددار  :هددـ(. انظدددر458والصددفات وغيرهددا. تدددوفي بنيسددابور سدددنة )

( 75 1ووفيدددات األعيدددان ال بدددن خل دددان) ، (332 1الشدددافعية البدددن الصدددالح )

 (.8 4وطبقات السب ي )

(.  تاب:  ماع أبواب ذ ر األسمار التي 169 1)( األسمار والصفات للبيهقي5)

 (. 111برام ) ، تتبر
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 ،الحصر والضبط واسحصار ،( 1) {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڃ} اوله تعالى

 المان   قوله .ت عن أن يحصرها العدد مر عدد أي  ل   واألعداد

الرفق  وايل ،أي المنعم باللط  أي بالتوفيق باللطف واإلرشاد

هو  واسرشاد ،وهو الهدي ،نقيض الاي والرشاد ،والرأفة والرشد

أي ينصب  الهادي إلى سبيل الرشاد قوله .التوفيق لذل  وحلفه

 والسبيل ،ويخلق الهدى لبعضهم ،أسباب االهتدار ل مير الخلق

 التوفيق ق للتفقه في الدينوف  الم   قوله .(2)يذ ران ويؤنثان ،الطريق

والتفقه أخذ الفقه  ،خلق ادرو المعصية نخذالوال ،خلق ادرو الطاعة

من لطف به  قوله .ما ش رع من األح ام والدين هنا ،فشيئا شيئا  

ن يرد ه به خيرا  يفقهه م)) ‘يشارو يلى اوله ،واختاره من العباد

أحمده أبلغ حمد  قوله. (6()5)ومسلم (4()3)روار البخاري ((في الدين
                                                           

 .18سورو النحل ( 1)

 (. 512)ص ال ليات لل فوي :( انظر2)

صداحب الصدحيا  ، أبدو عبدد ه البخداري ، ( محمد بن يسماعيل بن يبدراهيم3)

 ددان يمامددا  فددي الحددديث  ، أصددا  تدداب علددى البسدديطة بعددد  تدداب ه عدد  و ددل

أخذ عن أصحاب الشافعي: الحميدي وال عفراندي وال رابيسدي وأبدي  ، والرواية

روى عنده أحمدد بدن حفدص وغيدرر وادال: دخلدت  ، ومسائل عن الشافعي ، ثور

ادال أحمدد بدن  ، فقال: ال أعلم فى  مير مالى درهما من شدبهة ، عليه عند موته

طبقدات  :هدـ(. انظدر256وتوفي سدنة ) ، حفص: فتصاغرت يلى نفسى عند ذل 

 (.83 1( وطبقات ابن شهبة )212 2السب ي )

 به خيرا يفقه في باب  من برد ه ، (  تاب العلم25 1) ( صحيا البخاري4)

 (.71الدين برام )

أحد  ، ( مسلم بن الح اج القشيري النيسابوري أبو الحسين صاحب الصحيا5)

 ، رحل يلى الح ا  والعراا والشام ومصر ، األئمة الحفاظ وأعالم المحدثين

وسمر يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن حنبل ويسحاا بن راهوية وعبد 

و ان من الثقات. توفي  ، وروى عنه الترمذي ، ي وغيرهمه بن مسلمة القعنب

وسير أعالم  ، (194 5وفيات األعيان ال بن خل ان) :ر(. انظر261سنة )

 (.558 12النبالر للذهبي)

باب النهي عن المسألة برام  ، (  تاب ال  او362 4) ( صحيا مسلم6)

(1037.) 
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أي أنسب يلى ذاته المقدسة وصفاته  وأشمله ،وأزكاه ،وأكمله

ألن  ًوليس المراد أن حمدر أبلغ حمد ،وأفعاله أبلغ المحامد

 ،الخالئق  لهم لو ا تمر حمدهم لم يبلغ ما يستحقه تعالى من الحمد

العموم  والنمو والشمول ،ال يادور  وال  ا ،التمام وال مال

وأشهد أن ل إله إل هللا وحده ل شريك له الواحد  قوله .واسحاطة

لما روى أبو  ًذ رر .وتطلق على العلم ،الرؤية الشهادو الغفار

فهي  اليد  ،ل خطبة ليس فيها تشهد )) اال‘ أنه  (2)والترمذي (1)داود

مصدر في موضر نصب على الحال أي  ،وحدر واوله ،((ال ذمار

 ،من ال نظير له والواحد ،ال شري  له أي مشار  واوله ،منفردا  

وأشهد أن محمداا  قوله .وهو الستر ،اسم مبالاة من الافر والافار

ل ثرو  ًمحمدا  ‘ نبينا  يسم ،عبده ورسوله المصطفى المختار

فلذل   ،والعبودية أشر  أوصا  المؤمن ،خصاله المحمودو

والرسول  ،(4)وغيرر (3)بهما في اسسرار‘ وص  ه سبحانه نبيه 

والنبي  ،(5)ف نه الموحى يليه للعمل ]والتبليغ[ ،أخص من النبي

أي خالصة  والمصطفى المختار ،(6)الموحى يليه للعمل خاصة

من  الصالو صلى هللا عليه وسلم قوله .ب[2وخيرهم ]ت الخلق 

                                                           

 ، (4841باب في الخطبة برام ) ، (  تاب األدب261 4) سنن أبي داود( 1)

( برام 2 1وصححه األلباني. انظر: صحيا وضعي  أبي داود لدلباني )

(4841.) 

(  1106( باب ما  ار في خطبة الن اح برام )406 3) ( سنن الترمذي2)

واال حسن غريب. وصححه األلباني. انظر: صحيا وضعي  الترمذي 

 (.1106( برام )106 3لدلباني )

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}: ( في اوله تعالى3)

 . [1]سورو اسسرار:

 لحديد وغيرها.(   ما هو في سورو ال ه  والفراان وا4)

 ( ما بين المع وفين من نسخة )ب(.5)

( وفي الفرا بين النبي والرسول أاوال بسطها أهل العلم في  تبهم.   تاب: 6)

و تاب: الرسل والرساالت لـ عمر بن سليمان  ، النبوات لشي  اسسالم ابن تيمية

 . وغيرها  ثير.األشقر
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ومن  ،االستافار ومن المالئ ة ،ه الرحمة مقرونة بالتعظيم

هي بضم الدال  أما بعد قوله .درمعنار عن (1)هيلدو ،الدعار المؤمنين

 ان ‘رسول ه ألن  ًوبدأ بها ،أما بعد ما سبق أي ،على المشهور

 ،هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود  وايل ،(2)يقولها في خطبه

 وايل ،(4)اس  بن ساعدو أول من االها وايل ،(3)وينه أول من االها

 فإن الشتغال بالعلم من أفضل الطاعات قوله. (6()5) عب بن لؤي
                                                           

 و ادر فضال وشرفا  لديه".:"( وهي في األصل1)

باب من اال في الخطبة  ، ( في  تاب ال معة11 2( ففي صحيا البخاري )2)

 ، ‘ل: اام رسول ه اا ، ( عن المسور بن مخرمة926بعد الثنار أما بعد برام )

فسمعته حين تشهد يقول: )أما بعد( وغيرر  ثير. فقد  ار عند البخاري ومسلم 

 و تب السنة  اخرو بالنقل عنه  ، ذ ر )أما بعد( في أحاديث  ثيرو عنه 

 أنه  ان يقولها في ثنايا  المه وخطبه. 

 ذ رر ابن ال و ي في  اد المسير ، ( االه أبو موسى األشعري و الشعبي3)

(7 13   .) 

أحد ح مار  ، ( اس بن ساعدو بن عمرو بن عدي بن مال  من بني يياد4)

 ، وهو من المعمرين ،  ان أسق  ن ران ، العرب و بار خطبائهم في ال اهلية

البداية  :ابل اله رو. انظر23توفي سنة  ، اظورآر في ع ‘ أدر ه النبي 

 (.214 2)والنهاية البن  ثير

( أخر ه القاضي أبو أحمد الاساني من طريق أبي ب ر بن عبد الرحمن بسند 5)

 (.404 2) ضعي . انظر: فتا الباري البن ح ر

 ان ي مر اومه  ، سيد من سادات اريش في ال اهلية :و عب بن لؤي بن غالب

و انت اريش تسميه  ،  ان خطيب عظيم القدر عند العرب ، يوم ال معة

أما بعد.... و ان يخبر بأن الحرم سي ون له شأن  :فيخطبهم ويقول ، العروبة

و ان بين موت  عب بن لؤي ومبعث رسول  ،  ريم وسيخرج منه نبي ، عظيم

 (.302 2البداية والنهاية البن  ثير ) :خمسمائة عام وستون سنة. انظر‘ ه 

و معت األاوال في هذا  ، ( واد اختل  في من هو أول من اال أما بعد6)

   :النظم

 وداود أارب رى الخل  أما بعد من  ان بادئا                      بها عد أاواال  

ويعقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب أيــــــــــــــــــوب وآدم                  

 واس وسحبان و عب ويعرب
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 (5)بسند حسن (4()3)والب ار (2()1)الطبرانيما روار  ،دالئله  ثيرو منها

ضل العلم خير ف)) ‘اال رسول ه  اال ،ƒعن حذيفة بن اليمان 

وهو يقتضي  ،((وخير دين م الورع[ ب 6]أ  من فضل العبادو

ألنه ال  ًفضل طلب العلم المشروع على غيرر من الطاعات

العلم طلب )) ¬ولهذا اال الشافعي ،يتوصل يلى معرفتها يال به

                                                                                                                                                             

 (.33)ص تحقيق  الرغبِة في توضيا النخبة للشي   عبدال ريم الخضير :انظر

( أبددو القاسددم سددليمان بددن أحمددد بددن أيددوب بددن مطيددر اللخمددي الطبراندديً  ددان 1)

رحل في طلب الحديث من الشدام يلدى العدراا والح دا  والديمن  ، حافظ عصرر

وسدمر  ، وأادام فدي الرحلدة ثالثدا  وثالثدين سدنة ، ومصر وبالد ال  يرو الفراتيدة

ولده مدن المصدنفات المعدا م الثالثدة: ال بيدر  ، وعدد شيوخه ألد  شدي  ، ال ثير

وروى عندده الحددافظ أبددو نعدديم والخلددق  ، واألوسددط والصدداير وهددي أشددهر  تبدده

 ، (407 2وفيددات األعيدان ال بدن خل ددان) :هدـ(. انظدر360تدوفي سددنة ) ، ال ثيدر

 (.119 16وسير أعالم النبالر للذهبي)

 ، ضددل العلددم أفضددل مددن العبددادوف))( بلفظ:38 11) ( مع ددم الطبرانددي ال بيددر2)

 (.10969برام ) ، ومال  الدين الورع((

الحدافظ ال بيدر  ، البد ار ، ( أبو ب ر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصدري3)

وعبدد  ، سدمر: هدبدة بدن خالدد ، الذي ت لم علدى أسدانيدر ، صاحب المسند ال بير

وادد  ، وابدن ن يدر وغيدرهم ، وغيرهما وحدث عنه: ابن اانر ، األعلى بن حماد

 ، وبمصددر ، وبباددداد ، ارتحددل فددي الشدديخوخة ناشددرا  لحديثدده فحددد ث بأصددبهان

سدير أعدالم  :هدـ(. انظدر292وبالرملة. وأدر ه الموت بها فمات سنة ) ، وبم ة

 (.387 3وشذرات الذهب البن العماد ) ، (555 13النبالر للذهبي)

 ، ( ولفظه )  فضل العلم أحب يلي من فضل العبادو452 1) ( مسند الب ار4)

وهذا ال الم ال نعلمه يروى عن :"واال ، (2969) وخير دين م الورع( برام

وال نعلم  ، وينما يعر  هذا ال الم من  الم مطر  ، يال من هذا الو ه‘ النبي 

ولم نسمعه يال من عباد بن  ، روار عن األعمش يال عبد ه بن عبد القدوس

 وفي سندر من رمي بالرفض."يعقوب

واشدتهر ر الده. وفدي تعريفده ( عرفه الخطدابي بأنده: هدو مدا عدر  مخر ده 5)

خددال  بددين علمددار مصددلا الحددديث. انظددر: تدددريب الددراوي فددي شددرح تقريددب 

 (. 77)ص النواوي للسيوطي
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ليس بعد الفريضة أفضل )) واال أيضا   ،(1)((أفضل من صالو النافلة

لب العلم فريضة على  ل ط)) وفي الحديث ،(2)((من طلب العلم

واأل ثرون على أن المراد به ما ي ب تعلمه من أمور  ،(3)((مسلم

وأما يدخال المصن  ِمْن الدالة على اشترا  الطاعات العلم  ،الدين

 ،ف نه يدل على أنه أراد باألل  والالم المعهود ،وغيرر في الفضيلة

وأولى ما أ نفقت  قوله .وهو الفقه وأراد ال يادو منه على الوا ب

صنعت  وفي الباطل ،أنفقت يقال في الخير ،األوقاتفيه نفائس 

هذا من باب يضافة الصفة يلى  نفائس األواات ،وخسرت

 رد اطيفة أي اطيفة   قولهم، الموصو  أي األواات النفائس

التعبير وقد أكثر أصحابنا رحمهم هللا تعالى  قوله . رد

 ،م ا  سببه الموافقة بينهم وارتباط بعضهم ببعض ،(4)باألصحاب

من  قوله .(العلم بين أهل العلم رحم متصلة()) ¬اال الشافعي 

مصدر صنفت  التصني  التصنيف من المبسوطات والمختصرات

 ،و ثرت معانيه ما  ثر لفظه والمبسوط ،الشير  علته أصنافا  

 وأتقن مختصر (1) قوله(5)ما ال لفظه و ثرت معانيه والمختصر

                                                           

 (. 1816( برام )72 4) ( مسند الشافعي1)

واد نسبت هذر المقولة لسفيان الثوري.  ، (12 1) الم موع للنووي :( انظر2)

 ، (103 1) والتهذيب للباوي ، (363 6) حلية األوليار لدصفهاني :انظر

 ونسبها للثوري والشافعي  ميعا  ابن  ماعة ال ناني في تذ رو السامر والمت لم

 وه أعلم.   بها  ميعا  ونسبت لهما  ميعا . فلعلهما اد ااال ، (9)ص

(  باب فضل العلمار والحث على طلب العلم 151 1( أخر ه ابن ما ة )3)

واال األلباني: "حديث حسن بطراه وشواهدر:"( واال األرناؤوط224برام )

( برام 296 1) انظر: صحيا وضعي  سنن ابن ما ه لدلباني صحيا.

(224.) 

المراد بهم المتقدمون وهم أصحاب األو ه غالبا  وضبطوا  :( األصحاب4)

بال من وهم من األربعمائة وأطلق عليهم )المتقدمون( لقربهم من القرون 

مصطلحات الفقهار واألصوليين للحفناوي )ص  :المشهود لها بالخيرية. انظر

139.) 

 (.112و  26 1)( مع م الفروا اللاوية للعس ري 5)
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 عل علما  على هذا  ،المهذب المحررو ،استقان واسح ام بمعنى

 ،(3()2) ما اال المصن  في الداائق ،نسبه يلى بلدالرافعي و ،ال تاب

وهو  ،(5()4)الصحابي ينه رافر بن خديج اال بعضهم ،يلى  د وايل

عبدال ريم بن محمد بن عبدال ريم بن الفضل الق ويني  يمام الدين

وفي علوم  ثيرو من بيت  ،في المذهب متبحر   يمام بارع   ،الرافعي

أظن )) (6)اال أبو عمرو بن الصالح ،أبور و در و دته أيضا   ،علم

و ان  اهدا  ورعا  متواضعا  له  ،((أني لم أر في بالد الع م مثله

                                                                                                                                                             

( هنا ابتدأ اسمام النووي صاحب ال تاب المشروح )منهاج الطالبين( اصة 1)

 تأليفه ل تابه منهاج الطالبين. 

( داائق المنهاج:  تاب لإلمام النووي ألفه ليخرج فيه داائق منهاج الطالبين 2)

ج الدر الوها"أيضا  في  تاب اسمار"داائق المنهاج"واد شرح ، وعمدو المفتين

 شرح داائق المنهاج".  

 (.28 1) داائق المنهاج لإلمام النووي :( انظر3)

 ، صحابي  ليل شهد أحدا  وما بعدها ، ( رافر بن خديج بن رافر األنصاري4)

بين ‘ ول ه واد أصابه يوم أحد سهم في تراوته فخيرر رس ، وصف ين مر علي

 ، فاختار هذر ، أن ين عه منه وبين أن يتر  فيه العطبة ويشهد له يوم القيامة

البداية  :. انظروانتقض عليه في سنة أربر وسبعين من اله رو فمات منه  

واالستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البر  ، (6 9والنهاية البن  ثير)

 (.362 2) القرطبي

( نسبة اسمام الرافعي يلى ال د أولى من البلد وذل  أن ااضي القضاو  الل 5)

بل هو  ، الدين الق ويني ذ ر بأنه ال يعر  ببالد ا وين بلدو يقال لها رافعان

ظ ح ة على من لم يحفظ. وربما يقال: ين من حف ، منسوب يلى  د من أ دادر

 (.101 1. )ماني المحتاج يلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني :انظر

أبو ، ( عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى ال ردي الش هر وري6)

صن   ، صالح الدين""ألن أبار عر  بلقبه ، المعرو  بابن الص الح ، عمرو

عددا من ال تب منها علوم الحديث وطبقات الفقهار الشافعية وله فتاوى وغيرها 

( وطبقات 140 23سير أعالم النبالر للذهبي) :هـ(. انظر 643مات سنة )

 (.326 8) السب ي
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لم يصن   ،(2)صن  الشرح ال بير على الو ي  ، ثيرو (1) رامات

 ان له م لس في  ،(3)وشرح مسند اسمام الشافعي ،في المذهب مثله

ينه  ان فريد  للتفسير ويسماع الحديث حتى ايل (4) امر ا وين

توفي سنة ثالث أو أربر  ،واته في تفسير القرآن والمذهب

وعمرر نحو ست  (5)اال ابن خل ان ،وعشرين وستمائة بق وين

عن الت ني  اد صا الحديث في النهي (6)وستين سنة. اال السب ي

                                                           

برضا  ، فعل خارج عن العادو يظهر على شخص من غير دعوار :( ال رامة1)

  (.75)ص مع م مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطيانظر : ه تعالى. 

هذا  تاب  :( الشرح ال بير على الو ي  ويسمى فتا الع ي  بشرح الو ي 2)

شرح الو ي  :"فقال فيه ابن الصالح ، أثنى عليه علمار الشافعية  ثيرا   ، نفيس

ي فيه بما ال  بير م يد عليه من االستيعاب مر أت:"لم يشرح مثله". واال النووي

اسي ا  واستقان وييضاح العبارات". وهو شرح ل تاب: الو ي  للا الي.وهو 

( وما  تبه محقق 5 1)روضة الطالبين للنووي : تاب مطبوع متداول. انظر

 (. 71للمندلي األندونسي ) تاب الخ ائن السنية 

واد أفاض مؤلفه:  ، ( هو شرح يوضا أدلة الفقه الشافعي من السنة النبوية3)

اسمام الرافعي في بيان األحاديث ورواتها وعلل بعضها بما ياني القارئ عن 

فمؤلفه يق   ، وال تاب ملير بالفوائد الفقهية والحديثية ، مرا عة  تب الر ال

مقدمة  :و تابه هذا متداول مطبوع. انظر ، ذهب الشافعيفي مقدمة علمار الم

 وائل محمد ب ر  هران.  :محقق ال تاب

وتخدرج  ،  امر يقدر فدي مديندة اد وين يقصددر طدالب العلدم ، (  امر ا وين4)

ي  سدددبعة  ، منددده فطاحلدددة فدددي العلدددم واددد وين مديندددة مشدددهورو بينهدددا وبدددين الدددر 

ومددن أعيدان األئمددة مدن أهددل  ، وعشدرون فرسدخا ويلددى أبهدر اثنددا عشدر فرسدخا

ادد وين الحددافظ محمددد بددن ي يددد بددن ما ددة صدداحب السددنن. انظددر: مع ددم البلدددان 

 (.342 4)للحموي

( أحمد بن محمد بن يبراهيم بن خل ان ااضي القضاو شمس الدين أبو العباس 5)

ن فاضال  بارعا  متفننا  عارفا  بالمذهب حسن  ا ، البرم ي اسربلي الشافعي

الفتاوي  يد القريحة بصيرا  بالعربية عالمة في األدب والشعر وأيام الناس من 

 هـ(.681توفي بدمشق سنة ) ، مؤلفاته:  تاب وفيات األعيان

 (.57 1( وشذرات الذهب البن العماد)32 8طبقات السب ي) :انظر 

 ( تحقيق   صقر الاامدي.136 1للسب ي )( االبتهاج بشرح المنهاج 6)
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فينباي التورع عنه ال سيما  ،واختل  العلمار في ذل  ،بأبي القاسم

 وهو قوله .(2)فلو حذ  ال نية  ان حسنا   ،(1)والمصن  ر ا المنر

معتمد للمفتي وغيره من  ،عمدة في تحقيق المذهب ،كثير الفوائد

ثم استعمل فيما  ،م ان الذهاب المذهب في اللاة أولى الرغبات

 والرغبات ،معنار أصحاب وأولو ،يليه من األح ام م ا ا  يصار 

وقد التزم مصنفه رحمه هللا  قوله .بفتا الاين  مر رغبة بس ونها

والمراد  ،النص الرفر أن ينص على ما صححه معظم األصحاب

ألنه الدر ة المرتفعة  ًوأطلق عليه النص ،التصريا بالشير هنا

ألنه  ًيعني في األ ثر التزمه ووفى بما قوله. (3)من و ور الدالالت

 .ي و  فيه التخفي  والتشديد ىوف  و اد است ِدَرَ  عليه في مواضر

رأيت أن أفعل  ذا أي ظهر لي  تقول العربفرأيت اختصاره  قوله

وهو سهولة  ،واد صرح المصن  بالسبب ،أن المصلحة فيه

 ،وتيت  وامر ال لمأ)) ‘اال  ،واالختصار ممدوح  شرعا   ،الحفظ

 ،(5) ذا أوردر اسسنوي ،(4)((واختصر لي ال الم اختصارا  

                                                           

 ( 15 7( وروضة الطالبين للنووي )439 8الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (. 173-172-10طبقات السب ي  ) :( انظر2)

وليس أعالها  ، الدر ات العالية في الداللة ( والنص  ما اال الشارح من3)

وهو  ، يذ ين أعلى األنواع هو المفسر ، وهو من أنواع األدلة واضحة الداللة

بو ود  ، النقطاع احتمال غيرر ، ما ظهر به مراد المت لم للسامر من غير شبهة

 مبينا  ومفصال .  :ويسمى أيضا   ، الدليل القطعي على المراد

 (.216-197 2) دالالت األلفاظ في مباحث األصوليين للباحسين :انظر

 ، ( بهذا اللفظ7397( برام )134 13( أخر ه أحمد في مسندر )4)

وليس في شير من  ، ¢ ومن حديث أبي هرير ، أوتيت  وامر ال لم(())وهو

وأخر ه البخاري في  ، اختصر لي ال الم اختصارا(())وايات الحديثر

 ، (2815نصرت بالرعب(( برام )))‘باب اوله ،  تاب ال هاد ، صحيحه

، (6برام ) ،  تاب المسا د ومواضر الصالو، (329 3ومسلم في صحيحه )

 بعثت ب وامر ال لم((.)) الهما بلفظ

 يق  محمد الشاماني.تحق ، (196 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)
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وال يادو رواها أبو يعلى  ،(1)فمتفق عليه (وتيت  وامر ال لم(أ))أما

 ،(4)((خواتمهو))و اد ،‘عن النبي ¢  (3)عن عمر (2)الموصلي

عن ابن  (5)روار الداراطني (ختصر لي الحديث اختصارا (ا))و

                                                           

نصرت بالرعب مسيرو ))‘باب اول النبي  ، (54 4( صحيا البخاري )1)

(   تاب المسا د ومواضر 329 3وصحيا مسلم ) ، (2977شهر(( برام )

 (. 523الصالو برام )

 ، ( أبو يعلى أحمد بن علي بن المثندى بدن يحيدى بدن عيسدى بدن هدالل التميمدي2)

 ، لقدددي ال بدددار ، وصددداحب المسدددند و المع دددم ، محددددث الموصدددل ، الموصدددلي

سدمر ابدن معدين وسدمر منده ابدن حبدان وأبدو ، وارتحل في حداثتده يلدى األمصدار

سير أعدالم  :هـ(. انظر307علي النيسابوري وأبو ب ر اسسماعيلي. توفي سنة )

 (.309 1) ( وطبقات الحفاظ للسيوطي174 14النبالر للذهبي)

أبددو حفددص  ، أميدر المددؤمنين ، بددن نفيدل بددن عبددد العدد ى ( عمدر بددن الخطدداب3)

وأمدده حنتمددة بنددت هشددام المخ وميددة أخددت أبددي ¢ الفدداروا  ، القرشددي العدددوي

ه:  هل. أسلم في السنة السادسدة مدن النبدوو ولده سدبر وعشدرون سدنة. روى عند

استشدهد  ، وعددو مدن الصدحابة ، وابن عباس وأبو هريرو ، وابن مسعود ، علي

( واسصددابة فددي تمييدد  71 1سددير أعددالم النددبالر للددذهبي) :هددـ(. انظددر23سددنة)

 (.484 4) الصحابة البن ح ر

اددال:  نددت  السددا عنددد عمددر فددذ ر ح ايددة   ،( ولفظدده عددن خالددد بددن عرفطددة4)

ف داؤوا حتدى  ، السدالح ، ‘طويلة يلدى أن ادال: فقالدت األنصدار: أغضدب نبدي م 

يأيهددا الندداس ينددي اددد أوتيددت  وامددر ال لددم »فقددال: ‘ أحددداوا بمنبددر رسددول ه 

فدذ رر. أخر ده الهيثمدي فدي المقصدد «. وخواتمه واختصر لي ال الم اختصدارا

باب في علم رسدول ه :( تاب العلم58 1) ي يعلى الموصليالعلي في  وائد أب

ولددده شددداهد صدددحيا.  ، هدددذا يسدددناد ضدددعي  :وادددال األلبددداني ، (59بدددرام )‘ 

 (.472 3) سلسة األحاديث الصحيحة وشير من فقهها وفوائدها:انظر

( علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسدعود بدن النعمدان بدن ديندار بدن عبدد 5)

ه انتهدى يليد ، ومن أئمة الدنيا ، .  ان من بحور العلمأبو الحسن الداراطني ، ه

وادوو  ، مر التقددم فدي القدرارات وطراهدا ، الحفظ ومعرفة علل الحديث ور اله

وغيدر ذلد . سدمر  ، وأيام النداس ، والماا ي ، واالختال  ، المشار ة في الفقه

وسدمر مدن: ابدن  ، أبي القاسم البادويً وارتحدل فدي ال هولدة يلدى الشدام ومصدر
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عطيت  وامر ال لم واختصر لي الحديث أ)) ولفظه ،ƒعباس 

يطلق النحو على ما في نحو نصف حجمه  قوله .(1)((اختصارا  

ومنها إبدال ما كان من ألفاظه  قوله .اارب الشير ب يادو أو نقص

ا  ا أو موهما  ان  ين ايل خالف الصواب بأوضح وأخصر منه(2)غريبا

يبدال األوضا واألخصر بما  ان من ألفاظه  األولى أن يقول

ڦ ڦ ڦ }  ما في اوله تعالى ،ألن البار تدخل على المترو  ًغريبا  

فال واب أن بعضهم فرا بين اسبدال والتبديل بأن التبديل  ، ( 3) {ڃ

  أ[3]ب تايير الذات واسبدال ،مر بقار الذات يلى صورو   تايير صورو  

والذي  ار في  الم العرب من دخول البار على المترو  في  ،بال لية

ولو أبدل  في اوله وبهذا ي اب عنه ،والمصن  عبر باسبدال ،(4)التبديل

ومنها بيان القولين  قوله .(5)ضادا  بظار لم يصا في األصا

 ،والوجهين والطريقين والنص ومراتب الخالف في جميع الحالت

واألو ه ألصحابه المنتسبين يليه والاالب أنهم  ،األاوال لإلمام الشافعي

والطرا هي  ،(6)يخر ونها على أصله ويستنبطونها من اواعدر

                                                                                                                                                             

 :ر(. انظدر385حسدن سدنة )حيويه النيسابوري وخلق  ثير.  توفي الحافظ أبو ال

 (.462 3( وطبقات السب ي )616 2) طبقات ابن الصالح

(.واددال األلبدداني: 4275رام )(  تدداب النددوادر بدد254 5)( سددنن الدددار اطنددي1)

( بدددرام 135 1) ضدددعي . انظدددر: ضدددعي  ال دددامر الصددداير و يادتددده لدلبددداني

(949.) 

االبتهاج فدي بيدان  :الموار في الوهم فيفهم منه غير المراد. انظر :( المقصود2)

 .(667وهو ملحق بمنهاج الطالبين)ص اصالح المنهاج للعلوي الحضرمي

 .16سورو سبأ ( 3)

 .(31ص) ال ليات لل فوي :( انظر4)

 ، وخدال  أهدل النحدو واللادة فيهدا فدي  تداب الصدالو ، ( سيأتي  الم الشدارح5)

 باب صفة الصالو. 

بأن يستنبطوا األح ام من نصوص  ً( ت ون األو ه با تهاد من األصحاب6)

ل ن يتقيدون في استنباطهم منها بال ري على طريقة يمامهم في  ، الشارع

 ًوبهذا يفاراون الم تهد المطلق ، ومراعاو اواعدر وشروطه فيه ، االستدالل

والو هان اد ي ونان  ، ف نه ال يتقيد بطريق غيرر وال بمراعاو اواعدر وشروطه
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في المسألة  فيقول بعضهم مثال   ،اختال  األصحاب في ح اية المذهب

ي و  أو يمتنر بال خال  أو القوالن  ويقول اآلخر ،اوالن أو و هان

فحيث أقول في األظهر أو  قوله .(1)أو الو هان محموالن على حالين

 (2)اختار األظهر والمشهور في األاوال المشهور.... إلخ

مقابل الظهور والشهرو الخفار ألن  ًفي األو ه (4)والصحيا(3)واألصا

ب يطالاه فت  ن  ومقابل األصا والصحيا الفاسد والباطل  ،والارابة

وحيث أقول المذهب فمن الطريقين  قوله .اسمام أدبا   [أ 7]أ على أاوال

معنار أن المفتى به هو ما ع ب ر عنه بالمذهب وأما  ون  أو الطرق

الرا ا طريقه القطر أو الخال  أو  ون الخال  اولين أو و هين فال 

فظهر أن مرادر بقوله السابق في  مير الحاالت (5)اصطالح له فيه

                                                                                                                                                             

ف ن  انا لواحد فالرا ا منهما ما عليه المعظم تر يحا   ، لشخصين أو لشخص

 :أو من أ ثر.. فبتر يا م تهد آخر ا تهادا  نسبيا . انظر ، أو ما اتضا دليله

 (. 671بيان يصطالح المنهاج للعلوي )ص االبتهاج في

 (.  30( وداائق المنهاج للنووي )ص66 1الم موع للنووي ) :( انظر1)

وأن هذا القول هو  ، ( األظهر يدل على أن الخال  في أاوال الشافعي2)

فالمعتمد في  ، ومقابله وين  ان ظاهرا  لقوو مدر ه فهو مر وح ، األر ا

ما ألحق  :فالخال  هنا اوي في المدر . انظر ، الفتوى والح م على األظهر

 (.179بالخ ائن السنية للمنديلي  )ص

( األصا يدل على  ون الخال  و ها  ألصحاب الشافعي يستخر ونه من 3)

وأن  ، وأن هذا هو الرا ا ، وي تهدون في بعضها ، اواعد اسمام ونصوصه

ما ألحق  :المقابل. انظر مقابله مر وح وين  ان صحيحا  لقوو الخال  بقوو دليل

 (.181بالخ ائن السنية للمنديلي  )ص

( الصحيا يدل على  ون الخال  و ها  ألصحاب الشافعي مستخرج من 4)

وأن المقابل  ، وأن الخال  غير اوي لعدم اوو دليل المقابل ،  الم اسمام

ما  :وينما العمل بالصحيا. انظر ، ضعي  وفاسد ال يعمل به لضع  مدر ه

 (.181ألحق بالخ ائن السنية للمنديلي  )ص

بل الرا ا  ، ( وال استقرار أيضا يدل على تعيين واحد منهما حتى ير ر يليه5)

وتارو طريقة الخال  فاعلمه ف ني استقريته. االه  ، تارو ي ون طريقة القطر

 ( تحقيق   محمد الشاماني.199 1اسسنوي في  افي المحتاج )
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 المراد بالنص ،¬وحيث أقول النص فهو نص الشافعي  قوله(1)غالبها

 ًوسمي بذل  ،المصدر على اسم المفعول من باب يطالا(2)المنصوص

نصصت الحديث يلى فالن أو ألنه  من اول  ،ألنه مرفوع يلى اسمام

وهو اسمام أبو عبده محمد بن  ،مرفوع القدر لتنصيص اسمام عليه

ب بن عبيد بن عبد ئالسايدريس بن العباس بن عثمان بن شافر بن 

هو الذي  وشافر   ،‘لنبي ي يد بن هاشم بن المطلب بن عبد منا   د ا

ب  ان صاحب ئوالسا ،وهو مترعرع ،‘لقي النبي ،ينسب يليه الشافعي

 (3)ولد الشافعي با و ،راية بني هاشم يوم بدر فأسر ففدى نفسه ثم أسلم

 ،وهو ابن سنتين ،على المشهور سنة خمسين ومائة ثم حمل يلى م ة

والموطأ وهو ابن عشر تفقه على  ،وهو ابن سبر سنين وحفظ القرآن

وأذن له مسلم في  ،-لشدو شقرته- (4)مسلم بن خالد المعرو  بال ن ي
                                                           

 ، يدل على أن الخال  بين أصحاب الشافعي في ح اية المذهب :( المذهب1)

 ، فبعضهم يح ي الخال  في المذهب  و ود اولين أو و هين في المسألة

وبعضهم  ، وبعضهم يح ي القطر بالمذ ور ، وبعضهم يح ي عدم الخال 

ويح ي بعضهم و وها  وغيرها. وأن المذهب هو  ، يح ي الخال  أاواال  

روضة الطالبين  :الرا ا والمفتى به ومقابله مر وح ال يعمل به. انظر

( وما ألحق بالخ ائن السنية 105 1( وماني المحتاج للشربيني)6 1للنووي)

 (.182للمنديلي  )ص

وأنه   ،( يدل على أنه يما اول لإلمام الشافعي أو نصٌّ له أو و ه لدصحاب2)

ما ألحق بالخ ائن  :وأن مقابله ضعي  ال يعمل به. انظر ، الرا ا من الخال 

 (.182السنية للمنديلي األندونسي )ص

( مدينة في أاصى الشام من ناحية مصر بينها وبين عسقالن فرسخان أو أال  3)

و أيضا بلد ب فريقية بينه وبين  وهي من نواحي فلسطين غربي عسقالن. وغ  

وغ و فلسطين ، نحو ثالثة أيام تن لها القوافل القاصدو يلى ال  ائر القيروان

أسأل ه أن يع  أهلها بطاعته ويمدهم  ، ال الت معمورو بهذا االسم يلى اآلن

ال  للمهلبي م( والمسال  والم202 4ان للحموي )مع م البلد :.انظربتوفيقه

 (.102 1) الع ي ي

مولى بني مخ وم. لقب  ، ( مسلم بن خالد الم ي الفقيه أبو خالد ال ن ي4)

اال يبراهيم الحربي: ينما سمي ال ن يً ألنه  ان أشقر مثل  ، بال ن ي بالضد

 ،  ان أبيض مشربا حمرو ، البصلة. واال ابن أبي حاتم: هو يمام في العلم والفقه

تاري  اسسالم  :هـ(. انظر180مات سنة ) ، بال ن ي لمحبته التمروينما لقب 

 (. 176 8وسير أعالم النبالر للذهبي) ، (742 4) للذهبي
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االه اسسنوي  ، (1)اسفتار وعمرر خمس عشرو سنة ثم رحل يلى مال 

اسمام الشافعي التي يرويها الربير بن وروينا في رحلة  ،(2)رحمه ه

 ،وهو ابن أربر عشرو سنة ،عنه أن رحلته يلى مال   انت (3)سليمان

وأنه حفظ ما سمعه منه في الم لس األول بين العصر والمارب 

وأنه  ان يشير  ،خمسة وعشرين حديثا   مير ما حدث به ابل التعار 

يث ال يعلم ثم حه من ومال  ينظر يلي ،بحفظها بالريق على يدر يلي  

 ملت  فقال ،وسأله عن بلدر ونسبه فأخبرر ،اربه بعد انقضار الم لس

وأنت تلعب بريق  ‘ أملي ألفاظ الرسول  ،صفات  فلم ت ن سير األدب

 ،أعد علي   فقال ،دمت البياض ف نت أ تب ما تقولع   فقلت ،على يد 

فلما  ان في  اال ،فأعدت عليه ما أمالر اال ،ولو  ان حديثا  واحدا  

وناولني الموطأ أمليه وأارأر على الناس  ،اليوم الثاني  لس في م لسه

فأثبت علي  حفظه من أوله يلى آخرر من القرارو  اال ،وهم ي تبونه

ل ن روى البيهقي في معرفة السنن  ،وذ ر رحلته يلى العراا بعد ذل 

ل  بن  ئت ما اال الشافعي اال ،و تاب المنااب عن الربير ،واآلثار

ال  فقلت ،اطلب من يقرأ ل  فقال لي ،واد حفظت الموطأ ظاهرا   ،أنس

فلما سمر  اال ،ف ن خفت علي  ارأت لنفسي ،علي  أن تسمر ارارتي

 ،من تقدم الحفظ (1)وهو يؤيد ما نقله اسسنوي ،(4)ارارتي ارأت لنفسي
                                                           

يمام دار اله رو وأحد بن مال  األصبحي المدني: أبو عبده.  ( مال  بن أنس1)

األئمة األعالم. ويليه ينسب المذهب المال ي ولد بالمدينة  ومات بها سنة 

 ، والمدونة ال برى ، الموطأ :هـ( وله من المصنفات95وايل ) ، هـ(93)

( ووفيات األعيان ال بن 879 2تاري  اسسالم للذهبي ) :وغيرها. انظر

 (.135 4)خل ان

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (202 1(  افي المحتاج لدسنوي)2)

صاحب  ، المؤذن ، ( الربير بن سليمان بن عبد ال بار بن  امل المرادي3)

ومستملي  ، وشي  المؤذنين ب امر الفسطاط ، هوناال علم ، اسمام الشافعي

 ، وا دحم عليه أصحاب الحديث ، واشتهر اسمه ، مشاي  واته. طال عمرر

سير  :هـ(. انظر270أفنى عمرر في العلم ونشرر. مات سنة ) ، ونعم الشي   ان

وطبقات  ، (45 1) وطبقات ابن  ثير ، (587 12أعالم النبالر للذهبي)

 (.131 2السب ي )

( باب القرارو على العالم 168 1)( أخر ه البيهقي في معرفة السنن واآلثار4)

 (.267برام)
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دخل رحمه  ،واد ت لم في الرحلة المذ ورو بأن فيها أشيار غير مقبولة

فلم ي ل بها  ،ه باداد مرتين وصحبه بها  ماعة ثم خرج يلى مصر

وددت أن لو أخذ عني هذا العلم من غير أن )) ¬اال  ،ناشرا  العلم

البه عن  ...، فيهوهو يدل على يخالصه  ،(2)((منه شير ينسب يلي  

وأول من ارر ناس   ،وهو أول من ت لم في أصول الفقه ،لتفاته يليها

 ،وأول من صن  في أبواب  ثيرو من الفقه ،األحاديث ومنسوخها

و ان في غاية من ال رم والش اعة و ود الرمي وصحة الفراسة 

و ان نهاية في العلم  ،و ان اوله ح ة في اللاة ،وحسن األخالا

¬  ان الشافعي)) (3)واال في اسحيار ،العرب وأيامها وأحوالهابأنساب 

للعلم وثلثا  للصالو وثلثا  للنوم ويختم عابدا  يقسم الليل ثالثة أ  ار ثلثا  

ما شبعت )) واال ،((في شهر رمضان ستين مرو في الصالو بالتدبر

الشبر تثقل البدن ويقسي القلب وي يل ألن  ًةمنذ ستة عشر سن

 واال ،(4)((وي لب النوم ويضع  صاحبه عن العبادو ب[4]ب الفطنة

وهو دليل على علمه ب الل ه  ،(5)((ما حلفت باا صاداا  وال  اذبا  ))

حتى أدري  فقال ،أال ت يب)) فقيل ،مسألة فس تعن ¬ وسئل  ،تعالى

من صدا ه )) ¬ومن  المه ،(6)((الفضل في س وتي أو في ال واب

ارت ومن  هد في الدنيا  ،ن ا ومن أشفق على دينه سلم من الردى

فقد  ،ومن  ان فيه ثالث خصال ،عينار بما يرى من ثواب ه تعالى

است مل اسيمان من أمر بالمعرو  وائتمر ونهى عن المن ر وانتهى 

وفي اآلخرو  ، ن في الدنيا  اهدا   واال ،وحافظ على حدود ه تعالى

انتقل  ،انتهى (7)((راغبا  واصدا ه في  مير أمور  تنج مر النا ين

                                                                                                                                                             

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (202 1(  افي المحتاج لدسنوي)1)

وااله السا ي في  ، (308 4) أخر ه الهروي في  تاب ذم ال الم وأهله (  2)

 (.12 1نقله عنه النووي في الم موع ) ، أول  تابه في الخالفة

 (.24 1يحيار علوم الدين للا الي ) :(  انظر3)

 (.24 1) يحيار علوم الدين للا الي :( انظر4)

 (.129 2طبقات السب ي ) :(  أوردر السب ي في طبقاته عن حرملة. انظر5)

 (.40 1الم موع للنووي ) :( انظر6)

 (.25 1) ( يحيار علوم الدين للا الي7)
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 ،ر ب سنة أربر ومائتين (1)يلى رحمة ه تعالى في يوم ال معة سل 

 ،(3) انت له  رامات ظاهرو ،بعد العصر من يومه (2)ودفن بالقرافة

ويكون  قولهآمين  ،(4)وأمارو في العلم  اهرو رضي ه عنه وعنا به

 جقول مخر  أو  وجه ضعيفأي في المسألة المنصوص عليها  هناك

 ،أن ي يب الشافعي بح مين مختلفين في صورتين متشابهتين التخريج

فينقل األصحاب  وابه في  ل  ،ولم يظهر ما يصلا للفرا بينهما

اوالن بالنقل والتخريج أي نقل  فيقولون ،صورو يلى األخرى

و ذل  بالع س  ،المنصوص من هذر الصورو يلى تل  وخرج منها

بل  ،ي مثل هذا عدم يطباا األصحاب على التخريجوالاالب ف

ويستخرج  ،فريق يمتنر [ب 7]أ ينقسمون يلى فريقين فريق يخرج و

                                                           

: سلخنا الشهر أي خر نا منه وصرنا في آخر يومه. في ون معنى (  يقال1)

( مادو 324 6)لسان العرب البن منظور :أي آخر يوم فيه. انظر:سل  ر ب

 )سل (.

مصدر  اندت لبندي غصدن بدن سدي  بدن  خطدة بالفسدطاط مدن :هدي (  القرافة2)

يت بهدم ، وائل مدن المعدافر وبهدا ابدر  ، وارافدة: بطدن مدن المعدافر ن لوهدا فسدم 

في مدرسدة للفقهدار الشدافعية.   ، ¬اسمام أبي عبد ه محمد ابن يدريس الشافعي 

 (.317 4مع م البلدان للحموي) :انظر

نظدر يلدى أصدحابه فقدال ومدن  راماتده رحمده ه: أنده لمدا حضدرر المدوت (  3)

للبويطي: يا أبا يعقوب تموت في ايود ،  ف ان  ذل  واصته مشدهورو،  ومنهدا 

أنه اال للربير:أنت راوية  تبي فعاش بعدر اريبا  مدن سدبعين سدنة حتدى صدارت 

الرواحدددل تشدددد يليددده مدددن أاطدددار األرض لسدددماع  تدددب الشدددافعي. انظدددر:  دددافي 

 الشاماني.( تحقيق  محمد 203 1المحتاج لدسنوي )

األول   أن يعود الضمير لل تاب والعمل  :(  عود هذا الضمير يحتمل معنيين4)

فهذا توسل مشروع يذ هو توسل  ، الصالا الذي هو تألي  ال تاب وشرحه

بالعمل الصالا  قصة أصحاب الصخرو التي انطبقت عليهم الصخرو وغيرها. 

الثاني   أن يعود الضمير على اسمام الشافعي بذاته وهذا توسل ممنوع يذ هو 

 ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ: }توسل ب ار الصالحين وهذا توسل ممنوع يدخل في اوله تعالى

 وه أعلم.  [43]سورو ال مر:{ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

( 330-312 2)انظر: ااتضار الصراط المستقيم لشي  اسسالم ابن تيمية

 . وأح امه لدلباني والتوسل أنواعه
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واألصا أن القول المخرج ال ينسب يلى  ،(1)فاراا  بين الصورتين

ال ديد هو ما  (3)فالقديم خالفه ،وحيث أقول الجديد قوله .(2)الشافعي

ورواية أبي يعقوب يوس  بن  ،وأفتى به في مصر ،صنفه الشافعي

والربير بن سليمان  (5)ويسماعيل بن يحيى الم ني (4)يحيى البويطي

ورواتة  ،(6)وهو  تاب الح ة ،والقديم ما صنفه بالعراا ،المرادي

 (1)والحسن بن محمد ال عفراني (7) ماعة أ برهم اسمام أحمد بن حنبل

                                                           

 (.206 2)فتا الع ي  للرافعي :(  انظر1)

الم موع للنووي  :المسألة في  تابه (  واد أطال المصن  وعلل لهذر2)

(1 66.) 

ولعله ظن صدور ذل   ، )وفي اول اديم( :(  لم يقر للمصن  التعبير بقوله3)

سلم المتعلم المحتاج يلى معرفة رمو  المنهاج لدهدل  :فذ رر. انظر ، منه

 (674)والمطبوع مر منهاج الطالبين( )ص

صاحب :هو أبو يعقوب ، المصري (  يوس  بن محمد القرشي البويطي4)

ليس أحد أحق بم لسي :"اال الشافعي ، اسمام الشافعي وخلفته في حلقته بعدر

هـ( في 231مات سنة )"وليس أحد من أصحابي أعلم منه ، من أبي يعقوب

له  تاب  المختصر. فامتنر من ذل .  ، الس ن مقيدا  على القول بخلق القرآن

( طبقات 159 1( وطبقات ابن  ثير )681 2انظر: طبقات ابن الصالح )

 (.162 2السب ي )

اسمام  ، ( يسماعيل بن يحيى بن يسماعيل بن عمرو بن يسحاا الم ني5)

ا  و ان"اال فيه الشافعي:"لو ناظر الشيطان لالبه ، ناصر المذهب ، ال ليل يمام 

متقلال  من الدنيا.اال اسسنوي: صن   تب ا منها:  ، ورع ا  اهد ا م اب الدعوو

المبسوط والمختصر والمسائل المعتبرو والترغيب في العلم وغيرها توفي سنة 

 (.92 2طبقات السب ي )  :هـ( . انظر264)

لإلمام الشافعي هو ال تاب الذي ألفه بالعراا والذي يحتوي  (  تاب الح ة6)

: أحمد بن حنبل وال عفراني - ما اال الروياني -ومن رواته ، على مذهبه القديم

وبعد البحث  تبين أنه لم ينقل يلينا وينما نقلت بعض مسائله ودونت  ، وأبو ثور

 ظنون لـ رياض  ادرفي  تابه اآلخر األم. انظر: أسمار ال تب المتمم ل ش  ال

(1 124.) 

 ددان مددن أصددحاب اسمددام الشددافعي  ، الشدديباني ( أحمددد بددن محمددد بددن حنبددل7)

فيه:"خر ت من بادداد ومدا واال  ، وخواصه يلى أن ارتحل الشافعي يلى مصر

ف ددتن فددي فتنددة خلددق القددرآن فصددبر  ، خلفددت بهددا أتقددى وال أفقدده مددن ابددن حنبددل"
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 ،ويذا  ان في المسألة  ديد واديم ،(2)والحسين بن علي ال رابيسي

ويذا لم يتعرض في  ،فالمعمول به هو ال ديد يال في مسائل يسيرو

 (4) قوله .(3)فالقديم معمول به ،ال ديد لما يوافق القديم وال لما يخالفه

لما  ًوأرجوا إن تم هذا المختصر أن يكون في معنى الشرح للمحرر

ويبين صحيا الخال   ،بدل خفي ألفاظه بأوضامن أنه ي   ادمه

هل هو اوالن أو و هان وما يحتاج من مسائله يلى ايد أو  ،ومراتبه

وبمعنى  ،وهو المراد هنا, ضد اليأس  والر ار ،شرط أو تصوير

فإني ل أحذف منه  قوله. ( 5) {ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ } الخو  في اوله تعالى

                                                                                                                                                             

 مر فيه من الحديث ما لدم يتفدق لايدرر. تدوفي  ، المسند""صن   تابه ، وصابر

وسددير  ، (63 1وفيددات األعيددان ال بددن خل ددان) :هددـ(  بباددداد.  انظددر241سددنة )

 (.195-177 11أعالم النبالر للذهبي)

ارأ على  ، ال عفراني اسمام ، بن الصباح البادادي ( الحسن بن محمد1)

 بير  ، عالي الرواية ، و ان مقدما في الفقه والحديث ، الشافعي  تابه القديم

 ، والق ويني ، والنسائي ، الترمذيو ، وأبو داود ، المحل. حدث عنه: البخاري

 هـ(. 260وغيرهم اال فيه النسائي: ثقة.  مات بباداد )سنة 

( وسير أعالم النبالر 73 2وفيات األعيان ال بن خل ان) :انظر

 . ، (114 2(. و طبقات السب ي)262 12للذهبي)

( الحسين بن علي بن ي يد بن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان أبو 2)

 ، والفقه ، له فنون في الحديث ، علي ال رابيسي البادادي الفقيه المصن 

وصن   تابا في الرد على المدلسين أدخل فيه  ، وغير ذل  ، واألصول

ثم ت لم في مسألة  ، ارأر على اسمام أحمد فااظه ، وغيرر من ال بار ، األعمش

هـ( 245مات سنة ) ، وأمر به رر ، فه رر اسمام أحمد ، اللفظ بالقرآن

 طبقات ابن  ثير ، (471 9سير أعالم النبالر للذهبي) :هـ(.انظر248وايل:)

(1 132.) 

 . 333-332الفوائد المدنية لل ردي  :( انظر3)

 ، ( لقد تر  الشارح   را  من متن المنهاج لم يذ رر ولم يشرحه أو يعلق عليه4)

والذي يظهر لقارئ المترو  أن المراغي رحمه ه رأى أنه ليس في ذ رر 

م يد فائدو فلذل  آثر أن ال يتطرا يليه. ومعظمه في منه ية ال تاب منهاج 

 الطالبين. 

 .13سورو نوح ( 5)
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ا  وفي إلحاق قيد أو  (1)قوله .يعني في الاالب والواهي هو السااط شيئا

 .المراد بالحر  ال لمة من باب يطالا اسم ال ر على ال ل حرف

ولم يصرح  ،(2)أي غنى "دل  عن هذا ب  " تقول العرب لبد منها قوله

والمنهاج والمنهج  ،بالمنهاجل نه تر مه  ،في الخطبة تسمية ال تاب

 قوله .(4()3)االه ال وهري ،بس ون الهار هو الطريق الواضا والنهج

هو رد األمر يلى  التفويض وعلى هللا الكريم اعتمادي وإليه تفويضي

وسؤال  ،(7)ويطلق أيضا  على ال مير ،معنار بااي (6)سائرو ،(5)غير 

ألنه رحمه ه  ان م اب  ًالمصن  أن ينفر ه ب تابه مما يرغب فيه

                                                           

( أيضا  ت رر السقط مرو أخرى حيث أسقط اوله ) واد شرعت في  مر 1)

التنبيه  :ومقصودي به ، ائق هذا المختصر  ر  لطي  على صورو الشرح لدا

وأ ثر  ، وفي يلحاا ايد  أو.... ، على الح مة في العدول عن عبارو المحرر

ألن  الم الشارح  ًذل  من الضروريات التي البد منها( ورأيت التنبيه على هذا

 ال يستقيم وال يفهم يال يذا علم السااط.

 ( مادو )بدد(339-338 1لسان العرب البن منظور) :( انظر2)

يعد من األئمة فدي اللادة  ، لاوي   ، أبو نصر ، ( يسماعيل بن حماد ال وهري3)

 تداب فدي  الصدحاح. ولده :وغيرها. وخطه يذ ر مر خدط ابدن مقلدة. أشدهر  تبده

العروض ومقدمته فدي النحدو أول مدن حداول الطيدران ومدات فدي سدبيله بعدد أن 

ثدم رمدى بنفسده  ، وصدعد سدطا دارر ، صنر  ناحين من خشب وربطهما بحبل

 ( 526 12سير أعالم النبالر للذهبي) :هـ(. انظر393توفي سنة ) ، فمات

 (.346 1) الصحاح لل وهري :( انظر4)

 .( مادو )فوض(348 10لسان العرب البن منظور) :( انظر5)

(  لمة )سائر( لم يذ ر الشارح نصها من المنهاج والذي  ارت في سيااه 6)

ورضوانه عني وعن أحبَّائي  ، وهو )وأسأله النفر به لي ولسائر المسلمين

 و مير المؤمنين (

هذا المعني لـ )سائر( بأنه ليس بصحيا استعمال الناس ل لمة  ( وت عق ب7)

و لها بمعنى بااي  ، )سائر( بمعنى ال مير فقد ت ررت هذر اللفظة في الحديث

( مادو )سأر( والنهاية في 133 6لسان العرب البن منظور) :الشير. انظر 

 (.295 2)غريب الحديث واألثر البن األثير
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وهو  ،فنفر به وب مير  تبه ،واد حقق ه له نهاية طلبه ،(1)الدعار

الحبر اسمام شي  اسسالم اطب دائرو العلمار األعالم محيي الدين أبو 

  ريا يحيى بن شر  بن مري بن حسن بن حسين بن حرام الح امي 

نسبة يلى  در النواوي ثم  ،مهملة م سورو بعدها  اي مع مةبحار 

صاحب التوالي   ،الدمشقي محرر المذهب ومهذبه ومحققه ومرتبه

ولد من العشر األول في المحرم سنة  ،المشهورو المبار ة النافعة

 (2)وادم دمشق ،يحدى وثالثين وستمائة بنوى ونشأ بها وارأ بها القرآن

في أربعة أشهر ونص  وحفظ  (3)وحفظ التنبيه ،في سنة تسر وأربعين

وم ث اريبا  من سنتين ال يضر  نبه  ،في بقية السنة (4)ربر المهذب

                                                           

( من خالل اطالعي على الذين تر موا لإلمام النووي لم أا  على من ذ ر 1)

 أنه م اب الدعار. 

لحسن عمارتها  ، هى  ن ة الشام ، البلدو المشهورو اصبة الشام :( دمشق2)

فى مسا نها وأسوااها ومياهها المتدف قة  ، وبقعتها و ثرو أش ارها وفوا هها

و امعها ومدارسها. وهي مدينة اديمة ذات م د عريق وتاري  حافل فتحها 

ع ل ه بالفرج ألهلها.    ، هـ وهي عاصمة سوريا اليوم 14المسلمون سنة 

( ومراصد االطالع على أسمار األم نة 463 2انظر:مع م البلدان للحموي)

 (.534 2) والبقاع للقطيعي

 ، (  تاب التنبيه في فروع الشافعية ألبي يسحاا: يبراهيم بن علي الفقيه3)

هـ وهو: أحد ال تب الخمس 476المتوفى: سنة  ، الشافعي ، الشيرا ي

ذ ر ذل  اسمام وأ ثرها تداوال . ما  ، بين الشافعية ، المشهورو المتداولة

عليه شروح  ثيرو  دا  منها شرح للفر اح الشافعي سمار )اساليد لدر  ، النووي

 :والبن الرفعة ، التقليد( ومنها للنووي  )التحفة( )الن ت( و لها على التنبيه

 ش  الظنون عن أسامي ال تب والفنون  :)ال فاية شرح التنبيه(  وغيرها.انظر

 (. 489 1لحا ي خليفة )

أبي يسحاا: يبراهيم بن محمد  ، اسمام ، ( المهذب في الفروع  للشي 4)

 ، وهو:  تاب  ليل القدر ، 476الشافعي.المتوفى: سنة  ، الفقيه ، الشيرا ي

 :فمن الشروح عليه ، اعتنى بشأن فقهار الشافعية  ثيرا  تعليقا  وشرحا  وتحشية

شرح للحضرمي وشرح للعرااي والنووي في  تابة )الم موع( ول نه لم ي مله. 

 وغيرها.  

( 1912 2انظر: ش  الظنون عن أسامي ال تب والفنون لحا ي خليفة)

 (.101والخ ائن السنية للمنديلي  )ص
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والليلة اثني عشر درسا  على و ان يقرأ في اليوم  ،يلى األرض

من العمل   بير   على  انب   ¬ ان  ،المشاي  في عدو من العلوم

 ،ال يأ ل وال يشرب يال مرو واحدو في اليوم والليلة ،والورع وال هد

آمرا   ،(1)لما في ضمانها من الحيلة والشبهة ًوال يأ ل من فوا ه دمشق

وواار في حال البحث مر عليه س ينة  ،بالمعرو  ناهيا  عن المن ر

و ار  ،ولم ي ل على ذل  يلى أن سافر يلى بلدر ،الفقهار وفي غيرر

ثم عاد يليها فمرض عند أبويه وتوفي ليلة األربعار  (3)والخليل (2)القدس

ر ب سنة ست وسبعين وستمائة ودفن  شهر(4))الرابر والعشرين من(

 [أ 4 ب]آمين(5)ببلدر رضي ه عنه وعنا به

                                                           

 ، ( وذل  ألن  دمشق  ثيرو األواا  واألمال  لمن هو تحت الح ر شرعا  1)

ي ذل  يال على و ه الابطة والمصلحة والمعاملة فيها وال ي و  التصر  ف

ومن  و  ها اال بشرط  ، وفيها اختال  بين العلمار ، على و ه المساااو

والناس ال يفعلونها يال على   ر من  ، المصلحة والابطة لليتيم والمح ور عليه

 المنهل العذب الروي :ف ي  تطيب نفسي!! انظر ، أل    ر من الثمرو للمال 

 (.28 1) في تر مة اطب األوليار النووي للسخاوي

( مدينة في فلسطين على  بل بين  بال شامخة بها ارى لها  روع وأش ار 2)

 ، يليه‘ ري بالنبي وهي بيت المقدس وفيها المس د األاصى الذي أس ، فى ال بال

وهي عاصمة فلسطين اآلن ومحتلة من اليهود ع ل ه  ، وفيها مس د الصخرو

مراصد االطالع على أسمار األم نة والبقاع للقطيعي  :بعودتها للمسلمين.  انظر

 ( وغيرر. 1296 3)

وسددوا بقددرب بيددت المقدددس   ، ( اسددم موضددر وبلدددو فيهددا حصددن وعمددارو3)

في مادارو تحدت  ،  ، فيه ابر الخليل يبراهيم ، بينهما مسيرو يوم ، بفلسطين

ي الموضددر واسددمه األصددلي حبددرون ، األرض  ، وايددل حبددرى ، وبالخليددل سددم 

وهدي ال  الدت يلدى اآلن تسدمى بهدذا  ، والخليل أيضا: موضر من الشق اليمداني

 ويمع ددم البلدددان ليددااوت الحمدد :وهددي مدينددة مشددهورو بفلسددطين. انظددر ، االسددم

 (.480 1( ومراصد االطالع على أسمار األم نة والبقاع للقطيعي )387 2)

رابر عشري شهر. والذي يظهر لي  :( ففي نسخة )أ( ونسخة )ب(  ميعها4)

انت في ذ ر أنها   ، أنها خطأ ألن  مير من تر م لإلمام النووي وذ ر وفاته

 وهذا هو الصحيا وه أعلم. ، الرابر والعشرين.

( سبق التعليق على عود الضمير اريبا  عند ثنار المؤل  على اسمام الشافعي 5)

 رحمه ه تعالى.
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   تاب الطهارو

 

 وتحته أبواب

 

ثباب أسباب الحد  

 باب الوضور

اب مسا الخ ب  

ب الاسلبا  

اب الن اسةب  

اب التيممب  

 باب الحيض
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  تاب الطهارو

وال تاب  ،أي  تاب أح ام الطهارو على حذ  مضا  و ذل   ل باب

 تب ي تب  تبا  و تابه و تابا  ومعنار  مصدر  تب يقول في اللاة

طلق ال تاب على ثم أ   ، تيبة ومنه ايل ل ماعة الخيل، ال مر والضم

ما ي مر  وفي اصطالح المصنفين ً(1)ال تماع الحرو  ًالم توب

 ،وتارو بالفصول ،أمورا  من العلم يعبر عن تقسيمها تارو باألبواب

رفر الحدث أو ي الة  وفي الشرع ،(2)النظافة في اللاة والطهارو

أو ما في معناهما أي  الاسلة الثانية والثالثة وت ديد الوضور  (3)الن س

ألنها لما  ًوطهارو المستحاضة ونحوها والتيممواألغسال المسنونة 

وهذا حد  (4)اال السب ي ،واعت بنِي ة القربة صارت في معنى الوا ب

ارتفاع الحدث و وال  فيقال الطهارو ،والطهارو أثر عنه ،للتطهير

¬ بدأ بها الشافعي . ( 5) {ک ک ک گ گ گ} قال هللا تعالى قوله .الن س

وبالضم اسم  ،بفتا الطار اسم لما يتطهر به والطهور ،(6)في المختصر

يشترط لرفع الحدث والنجس ماء  قوله .(7)فيهماالفتا  وايل ،للفعل

فدل  ،أو ب التيمم عند فقد المار. ( 8) {ېئ ې ى ى ائ} لقوله تعالى ًمطلق

 للسائلة عن دم الحيض‘ ولقوله ،على أنه ال ي و  الوضور بايرر

                                                           

 ( واسبانة في اللاة العربية للعوتبي87 10) ( انظر: تهذيب اللاة لد هري1)

 (.128 4( والنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )98 4)

 (.188 3)( انظر: تهذيب األسمار واللاات للنووي2)

( وتهذيب األسمار واللاات 89 1( انظر: الم موع للنووي )3)

 (.188 3للنووي)

   تحقيق  صقر الاامدي. ، (146 1( االبتهاج في شرح المنهاج للسب ي )4)

 .48ورو الفراان س( 5)

 (. 93 8) مختصر الم ني :( انظر6)

( والنهاية في غريب الحديث 211 8لسان العرب البن منظور) :( انظر7)

 ( مادو )طهر(.133 3واألثر البن األثير )

 .43سورو النسار ( 8)
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باسله بالمار فدل  أمر  ،(2)((ثم أغسليه بالمار (1)تيه ثم اارصيهح))

أنها  ¬فروى الشافعي  ،واختلفوا في السائلة ،على أنه ال ي و  بايرر

ين األصا أنها  واال ،(6)والمحب الطبري (5)وضعفها النووي(4()3)أسمار

                                                           

مر صب المار عليه حتى  ، : الدل  بأطرا  األصابر واألظفار( القرص1)

النهاية في غريب الحديث واألثر البن  :يذهب أثرر. والتقريص مثله. انظر

 (.36 4األثير )

( باب المرأو تاسل ثوبها الذي تلبسه في 99 1( أخر ه أبو داود في سننه )2)

( باب دم الحيض يصيب 55 1( والنسائي في سننه )362برام ) ، حيضها

( باب ما  ار في غسل دم 201 1والترمذي في سننه) ، (293الثوب برام )

(  باب ما 206 1( وأخر ه ابن ما ة في سننه )138الحيض من الثوب برام )

حديث حسن  :( واال الترمذي629 ار في دم الحيض يصيب الثوب برام )

 صحيا أبي داود :اسنادر صحيا على شرطهما. انظر :األلباني واال ، صحيا

 (.388( برام )202 2)

الصديق ~ صحابية  ليلة تلقب بذات النطااين  انت  ( أسمار بنت أبي ب ر3)

َبْير ْبن العوا ا بم ة ، ¢م تحت ال ُّ وها رت يِلَى المدينة  ، َوَ اَن يسالمها اديم 

بَْير ِ ْبن ال ُّ فوضعته بقبار و انت اد ذهب بصرها وتوفيت  ، وهي حامل بعَْبد َّللاَّ

بَْير بيسير. انظر73أسمار بم ة سنة) ِ ْبن ال ُّ سير  :هـ( بعد اتل ابنها َعْبد َّللاَّ

في معرفة األصحاب البن عبدالبر  ( واالستيعاب287 2أعالم النبالر للذهبي)

 (.1782 4القرطبي )

برام  ، ( الباب الثاني في األن اْس وتطهيرها24 1مسند الشافعي ) :( انظر4)

(47. ) 

( وتهدددددددذيب األسدددددددمار واللادددددددات 92 1الم مدددددددوع للندددددددووي ) :( انظدددددددر5)

 (. 374 2للنووي)

س وتفق دده ، أبددو العبدداس ، ( أحمددد بددن عبددد ه بددن محمددد الطبددري6)  ، أفتددى ودر 

وروى عندده الدددمياطي  ، وأسددمعه للسددلطان صدداحب الدديمن ، ورحددل يلددى الدديمن

 ، أل   تبا  منها: غاية األح ام وهو  تاب  بير يليه الااية في األح دام ، و ماعة

منااددب العشددرو وغيددر ذلدد  مددن  ولدده شددرح علددى التنبيدده والريدداض النضددرو فددي

( وطبقددات 18 8طبقددات السددب ي ) :هددـ(.   انظددر694تددوفي سددنة ) ، المصددنفات

 (. 939 1ابن  ثير )
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وغيرهما انتهى. ورواية  (1) ما أخر ه الشيخان ،روت أن امرأو

لها وال تَعد  أن ي بهم الراوي اسم نفسه  ما في الشافعي صحيحة ال علة 

 ،(5()4)االه الحافظ ابن ح ر (3)في اصة الراية¢ (2)حديث أبي سعيد

ألنه ً (7)اال في الداائق ،"ال ي و " فأبدله المصن  (6)وعبارو المحرر

لفظة  (8)المهذبواال في شرح  ،ال يل م من عدم ال وا   ونه شرطا  

                                                           

( وصحيا 307( و )227( باب غسل الدم  برام )55 1( صحيا البخاري)1)

 (.291باب ن اسة الدم و يفية غسله  برام ) ، ( تاب الطهارو91 3مسلم )

والخدددري ايددل:  ، األَْنَصدداِري  الخدددري ن سددنان الخ ر ددي( سددعد ْبددن مالدد  ْبدد2)

وهددو اسمددام الم اهددد مفتددي  ، وايددل: نسددبة ألم أحددد أ دددادر ، نسددبة ألحددد أ دددادر

ادال: خر دت مدر  ،  ان من الحفاظ الم ثرين العلمار الفضالر العقدالر ، المدينة

ادال الوااددي: وهدو ابدن خمدس عشدرو  ، فدي غد وو بندي المصدطلق‘ رسول ه 

( 172 3سدددير أعدددالم الندددبالر للدددذهبي) :هدددـ(. انظدددر74ومدددات سدددنة) ، سدددنة

 (.1672 4واالستيعاب في معرفة األصحاب البن عبدالبر القرطبي )

باب  ، رو(  تاب اس ا92 3( حديث أبي سعيد في الراية أخر ه البخاري )3)

وأخر ه  ، (2276ما يعطى في الراية على أحيار العرب بفاتحة ال تاب برام )

باب  وا  أخذ األ رو على الراية بالقرآن  ، ( 303 7مسلم في  تاب السالم )

 (.2201واألذ ار برام )

ولددد  ، (شدهاب الدددين: أحمددد بددن علددي بدن محمددد ال ندداني  العسددقالني الشددافعي4)

ثدم طلدب الحدديث مدن  ، ال  باألدب والشعر فبلغ فيه الاايةر( وعني أو773سنة )

هددـ( فسددمر ال ثيددر ورحددل وال م شدديخه الحددافظ أبددا الفضددل العرااددي 794سددنة)

وح دي أنده شدرب مدار  مد م ليصدل  ، وبرع في الحديث وتقدم في  مير فنونده

ها من أشهر تصانيفه: فتا البداري،  يلى مرتبة الذهبي في الحفظ فبلاها و اد علي

تدوفي سدنة  ، وغيرهدا  ثيدر ،  وتهذيب التهدذيب، اسصابة في تميي  الصحابة(و

الضددور الالمددر ألهددل  ، (253 1) للسدديوطي هددـ(. انظددر طبقددات الحفدداظ852)

 (.74 1شذرات الذهب البن العماد ) ، (36 2القرن التاسر للسخاوي )

 ( 456 4فتا الباري البن ح ر) :( انظر5)

 ( 7)ص ( المحرر للرافعي6)

 (31 1( داائق المنهاج للنووي )7)

 (79 1( الم موع للنووي )8)
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وتارو يصلا  ،بمعنى يصا وتارو ،ي و  يستعملونها تارو بمعنى يحل

وهي هنا صالحة لهما ل وا  استعمال  ،[أ 8]أ انتهى ،لدمرين

ألنه يدل على  ًفي ون تعبير المحرر أولى ،المشتر  في أحد معنييه

 ،االشتراط على عدم ال وا  بالل وموداللة  ،األمرين معا  بالمنطوا

هو الشير الحادث ثم نقل يلى األسباب النااضة  والحدث في اللاة

هنا  والن س ،والمراد هنا الثاني ،(1)ويلى المنر المترتب عليها م ا ا  

وما في  و ان ينباي أن ي يد ،بفتا ال يم مصدر بمعنى الن س

المسنونة ونحوها  واألغسال ،ليشمل طهارو دائم الحدث ًمعناهما

ف ن المار المطلق  ،لتحال ل و هما ًوغسل الميت والذمية والم نونة

وفي  ،وأفهم  المه أن الشمس والنار ال يطهران ،شرط في ال مير

أن األرض الن سة تطهر  (2)اول اديم نص عليه في اسمالر أيضا  

ج منه اول ر  أن  ب وال الن اسة بالشمس والريا ومرور ال مان فخ 

أي يذا أطلق  وهو ما يقع عليه اسم ماء بال قيد قوله (3)نار تطهرال

البااي  وايل ،وهذا ظاهر النص في تفسير المطلق ،المار انصر  يليه

والمراد الصفات المعنوية اللون  (4)ياال الرافع ،على وص  ِخلقته

                                                           

 ( مادو )حدث(.75 3لسان العرب البن منظور) :( انظر1)

  (.202 2) بحر المذهب للروياني :( انظر2)

  -أعني القول بالتطهير بالشمس والريا وطول ال من -**وهذان القوالن 

مشهوران وأصحهما عند األصحاب ال يطهر  ما صححه المصن  ونقله 

 (.596 2الم موع للنووي ) :البندني ي عن نص الشافعي في عامة  تبه. انظر

أشد  واالوا: تأثير النار ، وآخرون ، والخضري ، ( الذي خر ه هو أبو  يد3)

ألن النار تحرا ما  ، وأاوى من تأثير الشمس. فعلى هذا يطهر ظاهرر بالطب 

وروضة  ، (62 1) فتا الع ي  شرح الو ي  للرافعي :عليه من الن اسة. انظر

 (.29 1الطالبين للنووي)

  -بالتطهير بالشمس والريا وطول ال من أعني القول -**وهذان القوالن 

مشهوران وأصحهما عند األصحاب ال يطهر  ما صححه المصن  ونقله 

 البندني ي عن نص الشافعي في عامة  تبه. 

 (.596 2الم موع للنووي ) :انظر

 (. 11 1(  فتا الع ي  للرافعي)4)
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 ًبال يضافة (1)بال ايد أحسن من اول المحرر واوله ،والطعم والرائحة

 قوله .المني والمستعمل مقيدان غير مضافين فيخر ان بهألن 

تغيراا يمنع إطالق اسم الماء غير  -كزعفران-فالمتغي ر بمستغنى عنه 

ف نه ال يسمى مار  يال مقيدا  باسضافة يلى  ،لفقدان اسطالا طهور

ونبه  ،أو أ ثر (2)وال فرا في ذل  بين أن ي ون أال من التين ،غيرر

 ،بال عفران على  ل ما يشبهه مما هو مخالط  الدايق واألشنان

واألصا أن التاير بالملا ال بلي المطروح يسلب الطهورية دون 

نبه به على أن المراد التاير  ،تايرا  يمنر االسم واوله ،(3)المائي

 مار  ،لموافقته في الصفاتفلو  ان المخالط ال ياير المار  ،الفاحش

ف ن غي رر  ،الورد المنقطر الرائحة ادرنار مخالفا  للمار بأوسط الصفات

وحيث لم يسلب استعمل  ،ويال فال ،سلبه الطهورية على األصا

تغي ر ل يمنع  ول يضر   قوله .(4)ي ب أن يبقى ادر الخليط وايل ،ال مير

ألن  ًبنحو ال عفران والدايقوهو التاير اليسير  ،أي اسم المار السم

‘ ن رسول ه أ))(3)~رويا من حديث أم هاني (2()1)وابن خ يمة (5)النسائي
                                                           

 (7( المحرر للرافعي)ص1)

و معها االل  ، للعرب  ال رو ال بيرو( بضم القا  من معانيها أنها ينار 2)

 ، اال األ هري: ورأيت القالل من االل ه ر واألحسار تسر ملر م ادو ، والل

 أنه سميت الة ألن الر ل القوي يقلها أي يحملها.  ، والم ادو شطر الراوية

اال عبد  ، وعن ابن  ريج اال: أخبرني من رأى االل ه ر أن القلة تسر فراا

المصباح المنير  :انظر‘.  را يسر أربعة أصاع  بصاع النبيالر اا: والف

 (419 لمة )ا ل ل()ص للفيومي

 :والثلج. وفي التاي ر بالملا ثالثة أو ه ، ( ألنه منعقد من عين المار  ال مد3)

 :الثالث ، أنه طهور وال يسلبه الطهورية :والثاني ، أنه يسلب المار الطهورية

وهو الذي أخذر المؤل  واختار النووي  ، أنه يفرا بين الملا المائي وال بلي

 :وهو أصحها عند  مهورهم وبه اطر  مهور العراايين . انظر :التفريق واال

 (24 1( وفتا الع ي  للرافعي)102 1الم موع للنووي)

الم موع  :ول المختار في المذهب. انظر( والذي اختارر المؤل  هو الق4)

 (101 1للنووي )

( باب ذ ر االغتسال في القصعة التي يع ن فيها  131 1) ( سنن النسائي5)

ل األلباني: يسنادر ( واا237( برام )166 1) ( والسنن ال برى240برام )

 (.236( برام )380 1صحيا. انظر: صحيا وضعي  سنن النسائي )
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 ،((من ينار  واحد  في اصعة فيها أثر الع ين (4)اغتسل هو وميمونة

 ما في التاير  يضر   وايل ،وألنه ال يسلب يطالا اسم المار

وما في مقره (6)ول تغي ر بمكث وطين وطحلب قوله .(5)بالن اسة

                                                                                                                                                             

السلمي الحدافظ الح دة الفقيده الشدافعي صداحب  محمد بن يسحاا بن خ يمة (1)

حتى صار يضرب به المثل في  ، وعني في حداثته بالحديث والفقه ، التصاني 

ولددم  ، ومحمدد بدن حميدد ، سدمر مدن: يسددحاا بدن راهويده ، سدعة العلدم واستقدان

وعتبددة بددن عبددد ه المددرو ي  ، وسددمر مددن: محمددود بددن غدديالن ، يحدددث عنهمددا

لدده  ، ومسددلم فددي غيددر الصددحيحين وغيددرهم ، حدددث عندده: البخدداري ، وغيددرهم

سدددددير أعدددددالم الندددددبالر  :هدددددـ(. انظدددددر312 تددددداب الصدددددحيا. تدددددوفي سدددددنة )

 (109 3( وطبقات السب ي )219 1( وطبقات ابن  ثير )365 14للذهبي)

( باب يباحة االغتسال من القصاع والمرا ن  119 1) ( صحيا ابن خ يمة2)

يروار الاليل في تخريج  :(. واال األلباني: يسنادر صحيا. انظر240برام )

 (. 64 1أحاديث منار السبيل لدلباني )

أخت ‘.الم ية وهي ابنت عم النبي  ، ( هي بنت أبي طالب بن عبد المطلب3)

 ، فلم تسلم يال يوم الفتا ، اسمها: فاختة و ايل: هند.تأخر يسالمها ، علي و عفر

ة وأربعين عاشت يلى ما بعد سنة خمسين. روت أحاديث فبلغ مسندها: ست

سير أعالم  :لها من ذل  حديث واحد أخر ار في الصحيحين. انظر ، حديثا  

-256 8( واسصابة في تميي  الصحابة البن ح ر )311 2النبالر للذهبي)

257) 

 :خت أم الفضلوأ، ‘ وج النبي  ، ( أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهاللية4)

و دان اسدم ميموندة  €وخالة ابن عبداس  ، وخالة خالد بن الوليد ،  و ة العباس

و فسماها رسول ه  وبندى بهدا بسدر  فدي وادت ‘ ميمونة. ت و ها الرسدول ‘ بر 

 ، و انت من سادات النسدار ، في ذي القعدو ، فراغه من عمرو القضار سنة سبر

 ، ‘وتوفيت ~ في الموضر الذي ابتندى بهدا فيده رسدول ه  ، روت: عدو أحاديث

االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب البددن عبدددالبر  :هددـ(. انظددر51وذلدد  سددنة )

 (.239 2( وسير أعالم النبالر للذهبي )1916 4القرطبي )

 (18 1( وما اختارر الشارح هو المذهب. االه الرافعي في فتا الع ي  )5)

 ، الحار المهملتين وتضدم الدالم وتفدتا لاتدان مشدهورتان( بضم الطار ويس ان 6)

تهدذيب األسدمار  :ويقدال ادد طحلدب المدار. انظدر ، وهو شير أخضر يعلو المدار

 (185 3واللاات للنووي )
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ألن المار ال  ًوغيرهما وين  ثر(3)وال رني (2)أي من النورو(1)وممره

فلو طرح الطين فيظهر أن ي ون على الخال   ،يم ن صونه عن ذل 

 ولو ألقي الطحلب متفتتا  ضر   ،(4)والصحيا أنه ال يضر ،في التراب

 قوله .(5)وين ألقي غير متفتت  ان م اورا   ، ب[4]ب على األصا

ألنه  ًأي ال يضر التاير بالم اور تغير بمجاور كعود ودهنموكذا 

 وفي اول ،فأشبه التاير ب يفة اريبة من المار ،متاير بما لم يختلط به

فالمراد بالتاير ال ثير السالب لالسم  ما  ،(6)يضر اياسا  على الن اسة

و ذا في التراب وبالعود الذي يتبخر به ثم ايل المخالط الذي هو  ،تقدم

هو ما ال  وايل ،يتمي  أحدهما في رأي العينيذا طرح في المار لم 

                                                           

ويؤخددذ مددن  المهددم أن  ، ( أي موضددر اددرارر ومددرورر لعدددم اسددتانائه عندده1)

مصدنوعا فيهدا بحيدث المراد بما في المقر والممر مدا  دان خلقيدا فدي األرض أو 

ف ن المار يسدتانى  ، بخال  الموضوع فيها ال بتل  الحيثية ، صار يشبه الخلقي

 (67 1نهاية المحتاج يلى شرح المنهاج للرملي ) :عنه. انظر

وهو ما يقوم به الح ر والرخام ونحوهما ويتخذ -ح ر ال لسالنورو : ( 2)

س من  رني  وغيرر. ثم غلب على أخالط تضا  يلى ال ل -منهما ب حرااها

مادو )ن  ، (515ويستعمل س الة الشعر. انظر: المصباح المنير للفيومي )ص

 (.846)ص والمن د ، و ر(

يذا خلط مر ال لس حلق الشعر.  ، سهل القصم ، رمادي ، (  سم بسيط متبل ر3)

تستعمل في بعض المستحضرات الطبية ولم افحة  ، مر باته سامة  دا  

 (.298المن د )ص :الحيوانات المضرو  الفئران مثال . انظر

 ، ( وهو المذهب الصحيا وبه اطر  ماهير العراايين وصححه الخرسانيون4)

 (102 1االه في الم موع )

الم موع للنووي  :( وهو المذهب وهو الذي اطر به ال مهور. انظر5)

(1 103) 

هذان القوالن مشهوران الصحيا منهما :"( اال النووي بعد عرضه للقولين6)

باتفاا األصحاب: رواية الم ني أنه ي و  الطهارو به واطر به  مهور  بار 

الم موع "العراايين منهم الشي  أبو حامد وصاحبار الماوردي والمحاملي...

 (105 1للنووي )
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 (1)اال اسسنوي ،تاي ر واوله ،والم اور بخالفه فيهما ،يم ن فصله

  األحسن ارارته مصدرا  أي تاير ميم ال اسم فاعل.

ف ن لم يتفتت فهي  ،يذا تسااطت أوراا األش ار في المار فرع

وين  ،يضرفاألصا ال  ،وين تفتت واختلطت ولم تاي ِر ،(2) العود

وأما المتاير بالثمار  ،(3)على الصحيا ف ن طرحت اصدا  ضر   ،غي رت

  .(4)فاير طهور اطعا   ،السااطة

فلم يضر  ،(5)ألنه أحد الطهورين ًأو بتراب طرح في األظهر قوله

ر بمخالط يستانى ألنه تاي   ًيضر وايل ، تاير المار العذب بالملا

أن محل الخال  ما لم  (6)الصايروفي الشرح  ،فأشبه ال عفران ،عنه

واحتر   ،(7)ف ن انتهى يلى ذل  ضر    ما   ،ي ل اسم المار بال لية

ف نه من صور ما  ،(8)وعن المار ال در ،بالطرح عن المحمول بالريا

وعبارو ال تاب تقتضي  ،ال يم ن االحترا  عنه فال ي ري فيه الخال 

 أو.  ـلعطفه ب ،أن التراب مخالط

واختلفوا في  ،اتفقوا على أن الخال  في التاير الم اور اوالن  تنبيه

وتبعه  ،(9)وعبر في المحرر بالقولين فيهما ،التاير بالتراب
                                                           

 ق  محمد الشاماني.تحقي ، (249 1(  افي المحتاج لدسنوي )1)

( فهو تاير م اورو ففيه القوالن في العود: الصحيا أنه ال يؤثر.. انظر: فتا 2)

 (109 1( الم موع للنووي )150 1الع ي  شرح الو ي  للرافعي )

 ، والو ه الثاني: ال يضر ، وهو الو ه الصحيا ، ( سم ان االحترا  عنه3)

واية حرملة وهذا النص غريب. ألنه معفو عن أصله نص عليه الشافعي في ر

 (151 1( وانظر: فتا الع ي  للرافعي)102 1االه النووي في الم موع )

 :ألنه تاير في األصا  الثالثة أو أحدها. انظر ً( نقله النووي عن الروياني4)

 (.109 1الم موع للنووي )

 (102 1الم موع للنووي ) :( االه ال مهور. انظر5)

 مخطوط"."[5 1فعي]( الشرح الصاير للرا6)

 (18 1) ( و ذا االه الشيرا ي في المهذب7)

 (229 1)الن م الوهاج للدميري :( ف نه طهور بال خال . انظر8)

 (7 1المحرر للرافعي ) :( انظر9)
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أن الخال  في التاير  (3)وأصلها(2)والمصحا في الروضة(1)المنهاج

لو اال فيه على النص  (4)اال شيخنا اسمام البلقيني ،بالتراب و هان

 .(5)]مطلقا [ الخال  نص وتخريجألن  ًل ان أنسب الصطالحه

أي في األواني لما روى الشافعي عن عمر  ويكره المشمس قوله

أنه يورث )) واال (أنه  ان ي رر االغتسال بالمار المشمس())¢

وعلى  ،(7)واختارر المصن  في  تبه ،ال ي رر وايل ،(6)(البرص(

وأنها تختص بالبالد الحارو  ،(8)فالصحيا أن القصد ال يعتبر ،األول

وأنها تختص  ،واألواني المنطبعة يال الذهب والفضة لصنفا  وهرهما

                                                           

 (67منهاج الطالبين للنووي )ص :( انظر1)

 (11 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر2)

 (143 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر3)

ال ناني العسقالني الشافعي الملقب ب  ( عمر بن رسالن بن نصير البلقيني4)

من  ، سراج الدين. ايل ينه  ان أع وبة عصرر في الحفظ واالستذ ار

الفوائد المحضة على الشرح "و"التدريب ومختصرر:"مؤلفاته

توفي "الينبوع في ي مال الم موع"و"معرفة الملمات برد المهمات"و"والروضة

 هـ( 805سنة )

 (.137( والخ ائن السنية للمنديلي  )ص36 4طبقات ابن شهبة ) :انظر

 ( في نسخة )ب(.5)

باب الوضور بالمار  ، (233 1( أخر ه البيهقي في معرفة اآلثار والسنن )6)

هذا اسسناد مسلسل "( واال األلباني:509المسخن والمار المشمس برام )

( برام 51 1اراطني)وأخر ه الد ، (53 1يروار الاليل ) :انظر "، بالعلل

غريب  دا , خالد بن "واال الداراطنى: ، ‘( عن عائشة عن النبي 87)

 (.51 1) انظر: يروار الاليل"وهذا ال يصا". واال البيهقى:"يسماعيل مترو 

 :انظر"لطبوال أ رر المار المشمس يال من  هة ا:"( بل اال اسمام الشافعي7)

( وخالصة األح ام في مهمات 87 1( الم موع للنووي )16 1األم للشافعي )

 (.69 1) السنن واواعد اسسالم للنووي

يم ن اصد ما  :ويم ن تأويله على أن المراد ، واألصا خالفه ، ( وهو و ه8)

لتخرج األنهار والبر .  ًوين لم يقصد - مار ال رو ونحوها  -تشميسه عادو  

 (70 1) تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي :انظر
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وصحا  ،(2)المصن  (1)بالبرد على األصا من  وائدوت ول  ،بالبدن

فتصحيا المصن   ،[ب 8]أ (4)أنها ال ت ول به (3)في الشرح الصاير

موافق لتصحيا اختصاص ال راهة بالبالد المفرطة الحرارو واألواني 

وتصحيا الشرح الصاير موافق للقول  ،(5)فهو األصا ،المنطبعة

أن المصن   (6)وفي المهمات ،البلقينيااله اسمام  ،بال راهة مطلقا  

ونقله عن ابن الصالح  ،أن ال راهية شرعية(7)صحا في شرح المهذب

و الم المصن  في شرح  ،والذي صححه ابن الصالح أنها يرشادية ،

أنه ال ثواب في تر ها  ومعنار ،يقتضي تصحيا أنها يرشادية(8)التنبيه

في التعقيبات على  (9)اال شهاب الدين بن العماد ،بخال  الشرعية

                                                           

هي  يادات النووي في  تاب روضة الطالبين وعمدو  :( المقصود بال وائد1)

المفتين على ما في أصل ال تاب وهو فتا الع ي  شرح الو ي  أو ما يسمى 

 -والمطبوع مر المنهاج-سلم المتعلم المحتاج  :الشرح ال بير للرافعي. انظر

 (.654)ص

 (.11 1( روضة الطالبين للنووي)2)

 وط".مخط"أ[5 1( الشرح الصاير للرافعي]3)

 ( أي ال ت ول ال راهة ببرد اسنار. 4)

 (23-22 2( والمهمات لدسنوي )121 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر5)

 (23 2) ( المهمات لدسنوي6)

 (89 1( الم موع للنووي )7)

 ، ر   فيه اسمام النووي على التر يا والتصحيا"تصحيا التنبيه"( واسمه8)

وهو  تاب اي م مو    ، وبيان الرا ا المعتمد من األاوال في المذهب الشافعي

 وهو  تاب مطبوع متداول.  ، للشيرا ي"التنبيه"ألفه تصحيحا  على  تاب

 ، ويعر  بابن العماد  ، بن يوس  األافهسي ( شهاب الدين أحمد بن عماد9)

و ان  ، له تصاني   ثيرو: منها التعقبات على المهمات ، ثم القاهري الشافعي

نظم الدرر من ه رو "فقد نظم اصيدو في حوادث اله رو سماها: ، ي يد النظم

وشرحها "علوم الحديثنظم التذ رو البن الملقن في "وله ، وشرحها"خير البشر

( 15 4طبقات ابن ااضي شيبة ) :هـ(  انظر808وغير ذل . مات سنة )

 (.48 2والضور الالمر ألهل القرن التاسر للسخاوي )
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ألن اسنسان  ًاسرشادي يثاب عليه فعال  وتر ا ما حاصله(1)المهمات

 ،والتداوي مشروع ،مأمور من  هة الشرع بتر  ما يضر بعقله وبدنه

هل ي رر طبا  فقط والنص  بل حاصله أنه ،وال حقيقة لهذا الخال 

 صريا فيه؟ أو طبا  وشرعا  ويتقيد بصحة النهي؟ 

وال ي رر بالمار  ،(2)تصا الطهارو بالمار المشمس بال خال   فرع

أن للنار  والفرا بين المسخن والمشمس ،وين سخن بن س ،(3)المسخن

وي رر شديد الحرارو  ،هاب ما ينفصل من األ  ار الضاروتأثيرا  في يذ

ي رر  وايل ،(4)االه من  وائدر ،وال ي رر استعمال مار  م م ،والبرودو

 ،أن المذهب عدم ال راهة (5)ي الة الن اسة به وفي االستقصار

أن الحاصل من بخار المار  (7)والتحقيق (6)والمصحا في شرح المهذب

 المالي طهور. 

                                                           

و تاب التعقيبات  ، مخطوط"" ب[7 1البن عماد ] ( التعقيبات على المهمات1)

و ان في تعقباته ي ثر  ، على المهمات البن عماد األفقهسي في ح م المهمات

طبقات الشافعية  :وربما  انت عبارته ااسية أحيانا . انظر ، من تخطئة اسسنوي

( والفوائد المدنية 93 1للشو اني)( والبدر الطالر 16 4البن ااضي شهبة )

 (.47لل ردي )ص

( 128 1( و فتا الع ي  للرافعي)139 1) فاية النبيه البن الرفعة :( انظر2)

 (.92 1والم موع للنووي )

روح: ودليلنا وليس لهم دليل فيه "اال النووي: ، ( وح ي عن م اهد  راهيته3)

 الحاوي ال بير(16 1) األم للشافعي :انظر"النصوص المطلقة ولم يثبت نهي

 (91 1( والم موع للنووي )51 1) للماوردي

 (90 1للنووي )( والم موع 10 1( روضة الطالبين للنووي)4)

ضيار الدين عثمان بن عيسى الا ي ثم  :لمؤلفه ( االستقصار شرح المهذب5)

وهو  تاب شرح فيه مؤلفه  تاب المهذب للشيرا ي  ، هـ(602المصري)ت

بل  ، ولم ي مله ، في اريب من عشرين م لدا   ، شرحا  شافيا  لم يسبق يلى مثله

وسمار االستقصار لمذاهب الفقهار. وهو  ، بقي من  تاب الشهادات يلى آخرر

( 242 3وفيات األعيان ال بن خل ان) :مخطوط منه أ  ار مفقودو. انظر

 (20( والخ ائن السنية للمنديلي  )ص 212 4واألعالم لل ر لي )

 (98 1(  الم موع للنووي )6)

 (32)ص  (  التحقيق للنووي7)
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 ،التعبير بالمشم س ال يتناول ما تشم س بنفسه (1)اال اسسنوي  تنبيه

بأن (2)صرح الرافعي والصواب التعبير بالمشمسً واال اسمام البلقيني

وين  ان عن غير اصد.  ،المراد بالمشمس ما أثرت فيه الشمس

وهو أحسن من تقييد  ،انتهى. ويطالا المصن  يشمل القلتين وغيرهما

  .لشموله االستعمال واأل ل والشرب ًبالطهارو(3)المحرر

غير طهور في  -قيل ونفلها -والمستعمل في فرض الطهارة  قوله

وليس  ،(4)¬المستعمل في رفر الحدث طاهر عند الشافعي الجديد

الصحابة لم يحتر وا عما تقاطر منه ولم ً ألن (5)بطهور على المذهب

انتقلوا يلى التيمم ثم بل  ،ي معوا الميار المستعملة لالستعمال ثانيا  

 ،فقيل العلة فيه تأدي فرض الطهارو المفروضة اختل  األصحاب

والمراد  ،(7)وهذا هو ظاهر المذهب ،(6)ويعبر عنه بانتقال المانر

 ،(9)ولذل  يح م باستعمال ما توضأ به الصبي ،(8)ما ال بد منه بالفرض

                                                           

 (22 2المهمات لدسنوي ) :( انظر1)

 (133 1( فتا الع ي  للرافعي)2)

 (7( المحرر للرافعي )ص3)

 (.45 1األم للشافعي ) :( انظر4)

( و فتا 151 1( والم موع للنووي 36التحقيق للنووي )ص  :( انظر5)

 (.99 1الع ي  للرافعي)

 (.120 1) انظر: الوسيط للا الي( 6)

( والم موع للنووي 106 1فتا الع ي  للرافعي) :( وهو األصا. انظر7)

(1 160) 

ما ال ت و  الصالو ونحوها ووطئ الماتسلة عن حيض يال به ال ما  :( أي8)

والن م الوهاج  (160 1الم موع للنووي ) :يأثم بتر ه. انظر

 (.234 1للدميري)

ألن الصبي ال  ، ( أي يح م بالوضور المستعمل في طهارو الصبي أنه طهور9)

 فرض له. 
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مسنونات الطهارو فعلى األول المستعمل في  ،(1)العلة تأدي العبادو وايل

والثالثة واألغسال المسنونة طهور دون  أ[5]ب  ال رو الثانية

ألنه  ًة عن الحيض لتحل ل و ها المسلمالمستعمل في غسل الذمي

وعلى الثاني المستعمل في المسنونات غير  ،استعمل في فرض

 ،ونفلها ايل وأشار يلى هذا بقوله ،وفي غسل الذمية طهور ،طهور

غير طهور في (2)المستعمل في فرض ]الطهارو[ فمعنى  المه أن

أما  ،والمستعمل في نفل  طهور في األصا على ال ديد ،ال ديد

ويطالا المصن  عدم  ،(3)المستعمل في الرابعة فطهور بال خال 

 وايل ،(4)وهو األصا ،الطهورية يؤخذ منه أنه ال يستعمل في الخبث

بير المصن  بال ديد وتع ،(6)وي ري الو هان في الع س ،(5)يستعمل

وصحا في  ،يشارو يلى تر يا طريقة القولين(7)تبر فيه المحرر

أي ف ن  مر  فإن جمع قلتين قوله .القطر بعدم الطهورية (8)الروضة

ألن  ً(10)أي المنصوص (9)في األصحفطهور المستعمل حتى بلغ التين 

طهورا  والن س يذا بلغ التين عاد  ،تأثير االستعمال دون تأثير الن اسة
                                                           

(  ال العلتين مذ ورو في  تب الفقهار الشافعية ولم أ د من نسبت يليه. 1)

( 160 1والم موع للنووي ) ، (106-105 1فتا الع ي  للرافعي) :انظر

 (234 1ميري)والن م الوهاج للد

 ( في نسخة )ب(.2)

 (.158 1الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.110 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر4)

االه األنماطي وابن خيران.  ، ( ألن للمار اوتان ولم يستو  يال يحداهما5)

 (.122 1) ( والوسيط للا الي111 1فتا الع ي  للرافعي) :انظر

( أي ي رى الو هان في المستعمل في الخبث: هل يستعمل في الحدث يذا 6)

عنا على أن المستعمل في الخبث طاهر غير طهور وهو المذهب. انظر فتا  :فر 

 (111 1الع ي  للرافعي)

 (.8( المحرر للرافعي )ص7)

 (7 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 (7 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر9)

 (45 1األم للشافعي ) :( انظر10)
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اوته اد صارت ألن  ًوالثاني ال يعود طهورا   ،فهذا أولى ،(1)بال خال 

 . (2)مستوفاو باالستعمال والتحق بمار الورد ونحور

ن ب  في ال تين (3)فروع من الروضة فهو طهور بال  ،لو انامس   

وفيه و هان في  (4)المهماتاال في  ، ذا في الروضة ،خال 

ن ب  فيما دون القلتين حتى عمم  ،(6)والشامل (5)التبصرو ولو انامس   

ال  بالنسبة يلى وصار مستعم ،بدنه ثم نوى ارتفعت  نابته بال خال 

ومقتضى  الم األصحاب أنه ال  اال الرافعي ،غيرر على الصحيا

هو مش ل يصير مستعمال  بالنسبة يلى المنامس حتى يخرج منه و

والمعتمد يطالا  (7)وينباي أن يصير مستعمال . اال في التحرير

بأنه لو أحدث حدثا  آخر في حال  (8)واد صرح الخوار مي ،األصحاب

ولو نوى ال نب في أول االناماس  ،(9)انتهى ،اناماسه  ا  ارتفاعه به

وله أن  ،(10) نابة المالاي بال خال أو بعد غمس بعض البدن ارتفعت 
                                                           

 (137 1الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (112 1( و فتا الع ي  للرافعي)123 1الوسيط للا الي ) :( انظر2)

 (7 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (16 2( المهمات لدسنوي )4)

 ، تحقيق  علي السديس.(152)ص ( التبصرو لل ويني5)

 تحقيق  عبدالع ي  بن مداوي آل  ابر. ، (387 2( الشامل البن الصباغ )6)

 . الفتاوي ألبي  رعة العرااي ( أي تحرير7)

 ان يماما  في الفقه  ، ، ( محمود بن محمد بن العباس بن أرسالن الخوار مي8)

من مصنفاته: ال افي في  ، تفقه على الباوي ، والتصو  فقيها  محدثا  مؤرخا  

وطبقات ابن ااضي  ، (289 7 ي )وتاري  خوار م. انظر: طبقات السب ، الفقه

 (.19 2شهبة )

 (. 73 1( انظر: تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )9)

( ربما ت ون أ ثر ييضاحا  حيث 8 1( وعبارو روضة الطالبين للنووي)10)

ويما بعد  ، يما في أول المالااو ، ولو نوى ال نب ابل تمام االناماس:"يقول

واد نقل ذل  "ال  ر المالاي بال خال  ارتفعت  نابة ، غمس بعض البدن

صرح به أصحابنا في  مير الطرا وصرحوا "النووي عن األصحاب بقوله:

( و فاية النبيه البن الرفعة 112 1. انظر: فتا الع ي  للرافعي)"بأنه ال خال 
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ولو  ،(2)المنصوص (1)يتم االناماس ويرتفر عن البااي على الصحيا

غمس المتوضئ يدر في اسنار ابل الفراغ من غسل الو ه لم يصر 

مستعمال  وين غمسها بعد فراغه من الو ه بنية رفر الحدث صار 

فالصحيا  ،ئا  وين لم ينو شي ،وين نوى االغترا  لم يضر ،مستعمال  

ول  قوله .(4)وال نب بعد النية  المحدث بعد غسل الو ه (3)أنه يصير

ذا بلغ المار ي)) ‘لقوله  ًيذا لم يايرر تنجس قلتا الماء بمالقاة نجس

وصححه ابن  (5)األربعةروار  ،يدفر ذل  أي (التين لم يحمل الخبث(

ذا  ان المار التين لم ي)) ولفظه ،(2)والحا م (1()7)وابن حبان (6)خ يمة

                                                                                                                                                             

( والم موع للنووي 18 2)والهداية يلى أوهام ال فاية  لدسنوي ، (207 1)

 (.15 1)(. و فاية األخيار للحصني164 1)

اال عن أول ال ترتفر ال نابة :"( وخال  فيه أبو عبد ه الخضري فقد اال1)

ال  ر المالاي مر النية ألن المار يصير مستعمال بمالااته فال ترتفر ال نابة عن 

 (.114 1فتا الع ي  للرافعي) :انظر"البااي

 (45 1األم للشافعي ) :( انظر2)

نهاية المطلب  :( أي يصير مستعمال . وهو الصحيا في المذهب. انظر3)

والم موع للنووي للنووي  ، (46 1) ( والبيان للعمراني 234 1) لل ويني

(1 163 .) 

( أي أن من عليه  نابة وأدخل يدر في اسنار بنية اغتر  المار والمار دون 4)

ر يذا اغتر  من اسنار ابل غسل و هه بأن القلتين فهو مثل المحدث حدثا  أصا

 (.  9 1) عمدو الساِل  َوعدو النَّاِس  البن النقيب :المار ال ي ون مستعمال . انظر

 وسنن ، (65-63باب ما ين س المار برام ) ، (17 1( سنن أبي داود )5)

وسنن الترمذي  ، (52باب التوايت في المار برام ) ، (46 1النسائي )

 وسنن ابن ما ه ، (67باب ما  ار أن المار ال ين سه شير برام ) ، (123 1)

حديث  :(. واال الترمذي517باب مقدار المار الذي ال ين س برام )، (172 1)

( 2 1صحيا وضعي  سنن أبي داود ) :صحيا. انظر :األلباني حسن واال

 (.63برام )

( باب ذ ر الخبر المفسر للفظة الم ملة التي 49 1( صحيا ابن خ يمة )6)

 (. 92ذ رتها  برام )

صاحب  ، محمد بن حبان بن التميمي البستي :أبو حاتم :( ابن حبان7)

  ، سمر النسائي والحسن بن سفيان وأبا يعلى الموصلي وغيرهم ، التصاني 
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وال  ،(4)وابن حبان (3)وع ى الطبري هذا اللفظ ألحمد ،((ين سه شير

بين الن اسة المائعة  فرا في الح م بالطهارو ]عند[ عدم التاير

 له على (5)فله استعمال ،ف ن  انت مائعة واستهل ت ،وال امدو

وين لم  ،وين  انت  امدو وأخر ت  ا  استعمال ال ل ،(6)الصحيا

فالقديم األظهر أنه يستعمل  ي  شار من غير تباعدً ألنه  ،تخرج منه

عن نص  (8)وح ار الشي  أبو علي (7)طاهر  له. اال في المهمات

ي ب أن يبعد  وعلى الثاني ،والفتوى على ال ديد ،(9)اختال  الحديث
                                                                                                                                                             

وولي  ، وتتلمذ على يديه أبو عبده الحا م ومنصور الخالدي وغيرهم  ثير

اضار سمراند و ان من فقهار الدين وحفاظ اآلثار عالما بالن وم والطب وفنون 

ند. توفي صن  المسند الصحيا والتاري  والضعفار وفقه الناس بسمرا، العلم

( وطبقات السيوطي 92 16سير أعالم النبالر للذهبي) :هـ(. انظر354سنة )

(3 131.) 

( واال 1249باب الميار برام ) ، (  تاب الطهارو57 4) ( صحيا ابن حبان1)

 اسنادر على شرط الشيخين.   :األرناؤوط

 :( واال458برام ) ، ( باب الطهارو224 1) حيحين( المستدر  على الص2)

 على شرط الشيخين. 

واال  ، مسند عبده بن عمر بن الخطاب ، (23 2) ( مسند اسمام أحمد3)

 صحيا وهذا اسناد  يد.    :األرناؤوط

باب ذ ر أحد التخصيصين اللذين يخصان  ، (57 4( صحيا ابن حبان )4)

 (.  1249برام ) ، عموم الخبر الذي ذ رنار

 وه أعلم. ، ( لعلها خطأ من الناس  والصحيا ) فله استعماله  له (5)

  (.  112 1( والم موع للنووي )215 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر6)

 (.   65 2( المهمات لدسنوي )7)

أحوو  جمة ووو   ، جيفقمووا جيفووو  حمس ، جحل ووب بووي  وووحممد بووي ي ووو  جي وو  س :( أبووع ي ووس جي ووو  س8)
جييت م  برووون  جبوووي " " ووونل جيفووون   ، أخووول جيفقوووا عن ووو ك يوووي أ  برووون جيقفووو   جملووون    ، جملتق وووب
 نقووووه ي ووووا جي وووو ج    "ججمل ع " يووووا  ت   ، م  جيحمبوووو ن جبووووي جيقوووو  " " وووونل جيت  ووووم  ، جحلوووو ج 

 طبقووو ا جبوووي   ووو   ، (2/135و جنظووون   مووو ا جميمووو ك ن بوووي خ رووو ك)427جيع ووومتو  وووع   ووو  
 (و  1/389)
 (.   611 8) ( اختال  الحديث للشافعي9)
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 ا ال ي في في البحر التباعد بشبر  وعلى هذ ،عن الن اسة بقدر التين

في العمق  [أ 9]أ بل يتباعد ادرا  لو حسب مثله  ،نظرا  يلى العمق

ف نها  ،واحتر  بالمار عن المائعات ،(1)وسائر ال وانب لبلغ التين

وين  انت االال  وعما يذا نقصت القلتان و ملتا بمائر  ،بالمالااوتن س 

ف نه ين س أيضا   ،لو ادرنار مخالفا  للمار في أوسط الصفات لم يضر

 ًفإن غي ره فنجس قوله .ألنه لم يبلغ التين من المار ًلم رد المالااو

وال بين الخليط  ،وال فرا في التاير بين اليسير وال ثير ،(2)لإل ماع

ولم يتاير لموافقتها له في  ،ف ن الات الن اسة المار ،والم اور

ف ن  ،والخل   (3)األوصا  ا د ر بالمخال  األشد   المس  ]وال عفران[

ر والضمير في غيرر  ، ان يتاير به فالمار ن س وين لم يظهر تاير 

واحتر  به عما يذا تاي ر برائحة  يفة  ،يعود يلى الن س المالاي

أي يذا  فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر قوله .ال يؤثرف نه  ،بقربه

 ال التاير بمرور ال مان وهبوب الريا أو األخذ من المار الن س 

ف ذا نقص دخلته واصرته ويبقى منه  ،بأن ي ون مختنقا  ال تدخله الريا

ال خال   (6)واال في شرح المهذب ،(5()4) ما ذ رر في التهذيب ،التان

ف نه يعود طهورا  ل وال  ،فيه أو ب يادو مار عليه أو بطلوع الشمس

ال يطهر يذا  ال التاير بنفسه وال  (7)اسصطخريواال  .علة الن اسة

                                                           

 (.   139 1( والم موع للنووي )196-194 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر1)

 وابدن القطدان فدي اسانداع،(260 1) ( ح ى اس ماع ابن المندذر فدي األوسدط2)

 (. 110 1( والنووي في الم موع )75 1)

 ( في نسخة )ب(.   3)

 ، فيه وأنقص د،  و ا( وهو  تاب لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين4)

 ش  الظنون  :م رد عن األدلة غالبا . انظر ، وهو  تاب متين محرر مهذب

 (  281 1( وطبقات ابن ااضي شهبة )517 1لحا ي خليفة )

 (  158 1) ( التهذيب للباوي5)

 (.   132 1( الم موع للنووي )6)

 و ك موي   ، موي أصوب   جيعهوع  ، جيفو  حمس جإلصوخ ن جحل ي بي أمح  بي ي يو   ، ( أبع  حمم 7)
 ،  يووا مفوو ف ا م دوو  أ   جيق وو أ ،  أقوونجك أ  ي ووس جبووي أ   نيوون  ، نظوونجأ أ  جيحمبوو ن جبووي  ووني 
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 ،فرا في المار الم يل بين الطهور والطاهر والن س فلذل  ي رر

 أو بمسك   قوله .بفتا الهار وضمها والفتا أفصاطهر  واوله

أي ف ن فقد تاي ر الرائحِة بطرح مس   أو اللون  ب عفران   فال وزعفران  

أوصا  الن اسة  الت أو   ب[5]ب ألنا ال ندري أن ًلم يعد طهورا  

أي  في األظهر وجص    وكذا تراب   قوله .غلب عليها المطروح فسترها

ف ن فقد التاي ر بطرحهما لم يعد طهورا  في األظهر للش  أيضا  في أن 

 ،يعود ل وال العلة وهو التاي ر والثاني ،التاير  ائل أو مالوب

 وايل (2)والصحيا طردهما في ال ص والنورو ،(1)والقوالن في التراب

ف ان ينباي أن يعبر في ال ص  ،ين ذهب التاي ر بهما لم يطهر اطعا  

ف ن صفَا ولم ن د تاي را   ،ومحل القولين عندر  دورو المار ،بالمذهب

وال  ،(5()4)تبعا  للمتولي(3)فطهور بال خال . صرح به في شرح المهذب

فرا في التاي ر الذي  ال بالتراب بين الطعم واللون والرائحة على 

يعني أن ما دون القلتين  بالمالقاةودونهما نجس  قوله .(6)األصا

ويذا لم يتاي ر  ،(7)فلإل ماع ،أما يذا تاي ر ،ين س بورود الن اسة عليه
                                                                                                                                                             

 طبقوووو ا جبووووي ق  ووووس  وووودب   ، (8/206) ي  خموووود ،  وووووو جنظوووون: اديوووو  ب وووو ج 328 ووووع   وووو   
 (و1/109)
 ، ( فعبارو ابن الصباغ مصرحة بأن القولين منصوصان في ذلد  في"حرملدة"1)

 ، ح ايتهمدا ادولين"ال افي"وفي ، تلخيصه": ين الم ني نقلهمدا"واال الروياني في

 (.189 1 فاية النبيه البن الرفعة ) :وح اية الخال  في التراب و هين. انظر

 (.   135 1( والم موع للنووي )201 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر2)

 (.   135-133 1( الم موع للنووي )3)

 فقووا ي ووق جيق  ووس  ، م  ووم  جيفوو  حم ، ( أبووع  ووحم  يبوو  جيوونمحي بووي مووامعك بووي ي ووس جي م وو بعد 4)
 يوووا رتفووون    ، - مل يت دووو -موووي  فووو نمفا: جيتت ووو   ، جحل وووب  بووون    جيفقوووا  جمصوووع   ج ووو  

 وووووووووو جنظوووووووون: طبقوووووووو ا 478  توووووووو     ج وووووووو  و  ووووووووع   وووووووو    ، جيفوووووووونجة   صخوووووووون   جمصووووووووع 
 (و1/247 طبق ا جبي ق  س  دب  ) ، (5/106)ي برسج
 .   تحقيق: نو  ال هني ، (148 1( تتمة اسبانة للمتولي )5)

( 24 1و فتا الع ي  للرافعي) ، (187 1 فاية النبيه البن الرفعة) :( انظر6)

 (.   135-133 1والم موع للنووي )

 (  ما سبق اريبا .    7)
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 (1)فاختار ابن المنذر ،فدن القليل يم ن حفظه بال مشقة بخال  ال ثير

أما  ،أنه ال ين س يال بالتاي ر وهذا في الرا د (3)والروياني (2)والا الي

ح ب يفة  بقرب المار  ،ال اري فسيأتي وفهم من يطالاه أن المترو 

وهو  ،وأنه ال فرا في المالاي بين الم اور والمخالط ،طهور

تغَيُّر به فإن بلغهما بماء ول  قوله .(5)ال يضر الم اور وايل (4)األصا

يعني أن المار القليل الن س يذا بلغ التين بمار طاهر أو طهور  فطهور

وهي القلة حتى لو  ،أو ن س وال تاي ر فيه صار طهورا  ل وال العلة

ا بعد ذل  لم يضر والعبرو  ،(6)ال ت في الم اثرو بالمستعمل وايل ،ف ر ِ

                                                           

( ابن المنذر هو: محمد بن يبراهيم بن المنذر اسمام أبو ب ر النيسابوري  ان 1)

واال  "،  ان م تهدا  ال يقلد أحدا  "اال عنه الذهبي: ، يماما  م تهدا  حافظا  ورعا  

 ، العلمار"اسشرا  في اختال  "لم يصن  مثلها". له تصاني  منها:"عن  تبه:

ر (. انظر: سير أعالم النبالر 309و"اس ماع". توفي سنة )  ، و"األوسط"

 ( 62 3طبقات السب ي ) ، (216 1طبقات ابن  ثير ) ، (490 14للذهبي)

أبددو حامددد الطوسددي  ، ح ددة اسسددالم ، ( محمددد بددن محمددد بددن محمددد اسمددام2)

 ،  ان شديد الذ ار، هالا الي. أخذ عن اسمام وال مه حتى صار أنظر أهل  مان

بعيددد الاددور  ، اددوي الحافظددة ، مفددرط اسدرا  ، ع يددب الفطددرو ، سددديد النظددر

 ، و"الوسددددديط" ، البسددددديط""غواصدددددا  علدددددى المعددددداني الدايقدددددة. مدددددن مصنفاته:

  6طبقدددات السدددب ي )  :هدددـ. انظدددر505و"الخالصدددة". تدددوفي سدددنة "و"الو ي 

 (. 293 1وطبقات ابن ااضي شهبة )، (191

ااضي القضاو  ، العباس أحمد بن محمد بن أحمد الروياني الطبري( أبو 3)

روى عن القفال  ،  د صاحب البحر وشريا الروياني ، صاحب ال ر انيات

وله  تاب في أدب القضار. ولم يذ روا سنة وفاته.    انظر: طبقات  ، المرو ي

 (.     77 4و طبقات السب ي ) ، (223 1ابن شهبة )

 (.9-8 1( ونهاية المطلب لل ويني)25 1 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

( و فدددتا الع يددد  105 1الم مدددوع للندددووي ) :( وهدددذا بدددال خدددال .  انظدددر5)

 (.203 1للرافعي)

( هذا أحد الو هين اللذين ح اهما القاضي حسين وصاحبار المتولي والبادوي 6)

ة تعددود ألن األصددل فيدده أن الطهوريدد :والو دده الثدداني وهددو األظهددر ، وغيددرهم

الطهوريددة والضددع  الددذي عددرض لدده لدديس بددأ ثر مددن أن تعددرض لدده الن اسددة. 

 (137 1( والم موع للنووي )211 1انظر: فتا الع ي  للرافعي)
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 در يذا  ان في في رفر الحا   بين الصافي وال ،باالتصال ال بالخلط

وفهم من تن يرر للمار أنه ال ي في البلوغ بمائر  ،أحدهما ن سا  

لمفهوم  ًفلو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغهما لم يطهر قولهمستهل . 

 مسألة الن اسة فعلى هذا يشترط طاهر ل طهور  وقيل ،حديث القلتين

وأن  ،وأن ي ون واردا  عليه ،في الم يل أن ي ون أ ثر من الن س

ولم يشر  ،أن ال ي ون في المار ن اسة عينية والرابر ،ي ون طهورا  

 قوله .(2)ف ن فقد شرط منها فهو ن س بال خال  ،(1)يليه المصن 

ا على المشهور  ‘لقوله  ًويستثنى ميتة ل دم لها سائل فال ت نَج س  مائعا

ف ن في  ،ذا وار الذباب في شراب أحد م فليامسه  له ثم لين عهي))

أنه اد  . و ه الداللة(3)روار البخاري ((واآلخر شفار ،أحد  ناحيه دار

ن سه تأنها  والثاني ،فلو  ان من سا  لما أمر بامسه ،يموت بالامس

وعلى األظهر لو  ثرت  ،(4) ثرت  سائر الميتات الن سة ت أوسوار ال  

ومحل القولين فيما لم ينشأ في  ،(6()5)فاألصا أنها ن س ]اطعا [ ،وغيرت

ْسه يذا مات فيه اطعا  (7)ف ن نشأ فيه  العلق ،المائر  ،ودود الطعام لم ي نَ  ِ

 ،ح ى فيه خالفا  ونو ع في نقله (1)أن الدارمي (8)ونقل في المهمات

                                                           

 (. 240 1الن م الوهاج للدميري) :( انظر1)

 (. 137 1الم موع للنووي ) :( انظر2)

( باب يذا وار الذباب في شدراب أحدد م فليامسده 130 4( صحيا البخاري )3)

 (.  3320برام )

فوادر فدي  -أن يؤ دل-وأحب يلي أن  ل ما  ان حرامدا  :"( اال اسمام الشافعي4)

سه األم للشدافعي  :انظر"مار  فلم يمت حتى أخرج منه لم ينَ سه وين مات فيه ن  

(1 18.) 

 ( في نسخة )ب(.5)

 ( وهذا بال خال   ما سبق اريبا . 6)

وهدو  ، : دود أسود وي دون أحمدر فدي المدار يمدص الددم ويعلدق بالبددن( العلق7)

 ، مددن أدويددة الحلددق واألورام الدمويددة المتصاصددها الدددم الاالددب علددى اسنسددان

 علق".:"( مادو361 9لسان العرب البن منظور) :علقة. انظر :والواحدو منه

 (.40 2( المهمات لدسنوي )8)
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 ما   م به  ،ف ن طرح اصدا  لم يع  عنه ،ومحل العفو ما لم تطرح

فلو طرح فيه  فيما نشؤر منه (3)واال في ال بير ،(2)في الشرح الصاير

 (4)اال في المهمات ،ومقتضار تر يا العفو ،من خارج عاد القوالن

وفي ال بير يذا  انت منه. واال ابن  ،مرادر في الصاير يذا لم ي ن منه

ف ن  ،الذي يت ه تقييد القولين بما يذا أعادر يليه حيا  فمات فيه (5)العماد

واال  ،أعادر ميتا  ن س اطعا  ثم األ ثرون على ن اسة الميتة المذ ورو

وعبر  ،وتعبيرر بالمشهور يقتضي ضع  الخال  .ينها طاهرو (6)القفال

 ،وكذا في قول  نجس ل يدركه َطْرف قوله .باألظهر (7)في الروضة

الن اسة التي ال يدر ها الطر  أي ال  ذا القول أظهر وهللا أعلم قلت

تشاهد بالبصر لقلتها  نقطة البول والخمر وما يعلق بر ل الذبابة 

س المائعات والثوب أم يعفى ت  هل  ،ونحوها عند الواوع في الن اسة نَ  ِ

 (1)وشرح المهذب (8)أصحها في الشرح الصاير عنها فيهما؟ فيه طرا
                                                                                                                                                             

مددن أئمددة الشددافعية  أبددو الفددرج الدددارمي ، ( محمددد بددن عبددد الواحددد بددن محمددد1)

أخدذ   -هدـ(280ولديس هدذا هدو المحددث المشدهور والمتدوفى سدنة ) -، المحققين

 دان أحدد الفقهدار موصدوفا  "عنده الخطيب: الفقه عن أبي الحسين األردبيلي. ادال

ويقدول  ، ويدت لم فدي دادائق المسدائل ، يحسدن الفقده والحسداب ، بالذ ار والفطندة

ر(ددـ.      448في المددذهب  بيددر الح ددم. تددوفي سددنة )"االسددتذ ار"الشددعر". مددن  تبه:

 (.218 1وطبقات ابن الصالح ) ، (627 3للخطيب ) ، انظر: تاري  باداد

 مخطوط"."أ[ 7 1صاير للرافعي]( الشرح ال2)

 (.166 1( فتا الع ي  للرافعي)3)

 (.40 2( المهمات لدسنوي )4)

 مخطوط"." ب[11 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]5)

ولددد سددنة  ، ( أبددو ب ددر محمددد بددن علددي ابددن يسددماعيل القفددال ال بيددر الشاشددي6)

هو أفصددا األصددحاب المددا  وأم ددنهم فددي داددائق "اددال عندده العبددادي: ، هددـ(291)

أدب "مددن مؤلفاتدده: ، العلددوم ادددما  وأبددرعهم بيانددا  وأثبددتهم  نانددا  وأعلمهددم سددندا "

طبقدات السدب ي  :هدـ(. انظدر365تدوفي سدنة ) ، و"محاسن الشريعة" ، القضار"

 (.228 1الصالح )طبقات ابن  ، (200 3)

 (.13 1( روضة الطالبين للنووي)7)

 مخطوط"."أ[ 10 1( الشرح الصاير للرافعي]8)
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 ًالعفو (2)أظهرهما عند المصن  و ماعة منهم الا الي على اولين

 والثاني ،فعفي عنها  ابار الشر ين ،ألنه يشق االحترا  منها

عن  (3)ونقله في الشرحين ،ألنها ن اسة اد تحقق اتصالها ًبتن سهما

وفي  ،ين س المار وايل ،ال اطعا   وايل ،تن س اطعا   وايل ،المعظم

 وايل ،وفي المار اوالن ،ين س الثوب [ب 9]أ  وايل ،الثوب اوالن

وتعبير ال تاب ال يتناول  ،(4)ع سه وايل ،ين س المار دون الثوب

 الثوب والبدن. 

ويستثنى ميتة أي من اولنا وما دون القلتين ين س بمالااو  اوله  تنبيه

 (6)نه أحسن من اول المحرري (5)في الداائقاال  ،مائعا   واوله ،الن اسة

وهو  ،و ذا أي هذا الح م ثم اال ،والح م سوار ،المائر أعم  ألن  ًمار

 (8()7)ونقل في ال فاية ،عدم تن يس المائر ثابت فيما ال يدر ه الطر 

بال أن المائر ين س بما ال يدر ه الطر   (9)عن بعض شراح التنبيه

                                                                                                                                                             

 (.171 1( الم موع للنووي )1)

 (.113 1الو ي  للا الي ) :( انظر2)

( و الشددددددرح الصدددددداير 211-210 1فددددددتا الع يدددددد  للرافعددددددي) :( انظددددددر3)

 مخطوط"."ب[7 1للرافعي]

 (.242 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

 (.31( داائق المنهاج للنووي )ص5)

 (.8 1( المحرر للرافعي )6)

فداا :"ادال ابدن ح ر، وهدو المدراد حيدث أطلدق ال فايدة ( ال فاية شدرح التنبيده7)

شدرح  بيدر فدي نحدو عشدرين ووصفه حدا ي خليفدة بقولده: وهدو "شروح التنبيه

 :وفوائدد  ثيدرو. انظدر ، مشدتمل علدى غرائدب ، مثله"التنبيه"م لدا  لم يعلق على

 (. 491 1( و ش  الظنون )337 1الدرر ال امنة البن ح ر )

 (.159-156 1(  فاية النبيه البن الرفعة )8)

وهدو  ، أخذر من تعليق أبي حامد المرو ي ، الشيرا يألبي يسحاا  ( التنبيه9)

 :أحد ال تب الخمسة المشهورو عند الشافعية والتي يتداولونها أ ثر تداوال . انظدر

 ( 172 2)تهذيب األسمار واللاات للنووي
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ح ى نفي (2()1)القاضي حسينا  ألن  ًصحتهولست أعتقد  ثم اال ،خال 

واد سوى األصحاب  ،التن يس بواوع الحيوان الن س الَمْنفَذ في الدهن

 .بين المار والمائر في الميت الذي ال يسيل دمه

أي يذا  ل ينجس بال تغي ر [أ/6/بوفي القديم] ،والجاري كراكد قوله 

ف ن  انت ال رية منه التين لم ين س يال  ،الات ن اسة المار ال اري

ر  ،بالتاير ف ن  ان عدم تاي رر لموافقة الن اسة له في األوصا  ا د ِ

وين  ان دونهما ن ست بم رد مالااو  ،بالمخال  األشد   ما تقدم

بال أنه ال ين س  والقديم ،لمفهوم حديث القلتين ًالن اسة على ال ديد

فال ين س يال بالتاير  المار الذي ت  ال  ،ألنه وارد على الن اسة ًتاي ر

ال  (5)واال في شرح المهذب ،(4)و ماعة (3)واختارر الا الي ،به الن اسة

فرا في  ريان القديم بين أن ت ون الن اسة مائعة أو  امدو  ارية مر 

محله  (7()6)مةواال في التت ،وهو مقتضى يطالا ال تاب ،المار أو واافة

فعلى ال ديد يذا  ان  ،في ال اري على الن اسة الواافة وينفصل عنها

وين انفصل فراس  ما لم ي تمر  ،فهو ن س ،ما ينفصل عنها اليال  

تر  غوايذا تباعد  وايل ،أو يسد آخر ال دول التان فأ ثر في حوض  

                                                           

 ، صو حد جيتحم مقو  جملفودعد    جملول د ، ي وس جيق  وس جملون   ( جحل ب بي ي   بي أمح  أبع 1)
 يوووا جيتحم مقووو   ،  ووو ك  قموووا خنج ووو ك:قووو   يبووو  جي   ن ،   ووو ك ي قووود ةووو  جممووو  ، أخووول يوووي جيقفووو  

/ 4طبقووووو ا جي وووووبرس )  :ه(وجنظووووون462جيفتووووو  و"و  وووووع   ووووو   )"  ت   ، جملفووووودعد    جملووووول د
 (و1/248 طبق ا جبي ق  س  دب  )  ، (356

 (و1/159( جنظن:  ف ي  جي بما نبي جين حم  )2)
 (و1/114جيعهم  ي   ج  ) :( جنظن3)
 (و 1/160(  جيتدليد ي ب ع  )1/224 تح جيحم ي  ي نج حمس) :  ينج حمس  جيب ع و جنظن  (4)
 (و1/143( ججمل ع  ي  ع   )5)
  ووع  وونل  ،  ووو(478ي  تووع  )  ت وو  جإلـنوووو  يووي أحروو ل  وون   جي  نوووووو  :( ج ووا جيرتوو    وو م ا 6)

مجوو   مدو  جي نجةود مووي جمل و ةه  جيعهووع  جي نيبو  جيوويت ن  ،   فنيو  ي وق  توو   جإلـنو  يفووم ا جيفوعدجي
 ،  قموه إى جيق و أ ،  جحلو    صوه  مدو  إى ،  ر    عه     ت   غ   و ير ا م ا   ك إ   هل 

  مووووو ا جميموووووو ك ن بووووووي  : قووووو  حقوووووون   ر عيووووو  مووووووي جين ووووو ةه جيحم  موووووو    محموووووو  أل جيقووووونو جنظوووووون
 (و 1/1(   فف جيظ عك حل هس خ مف  )5/106(   طبق ا جي برس )3/134خ ر ك)

 حتقمن/ نع  ججلدينو ، (1/268(  ت   جإلـن  ي  تع  )7)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

117 

وين  رت ال امدو ب ري  ،من موضر بينه وبين الن اسة التان  ا 

فواها و وما على يمينها وشمالها ،المار فما ابلها وما بعدها طاهر

وين  ان التين فأر ا الطريقين في  ،وتحتها ين  ان اليال  فن س

القطر  والثانية ،التخريج على اولي التباعد  الرا د (1)الشرح الصاير

 ،(3()2)وصححها المصن  في شرح الوسيط المسمى بالتنقيا ،بالطهارو

 ،عن األ ثرين (5)فقد نقلها في النهاية ،وهو الصواب (4)اال في المهمات

 ،ف ن  ان أمامه ارتفاع ،واعلم أن ال اري ما يدافَر في استوار وانحدار

الدفعة التي بين  وال رية ،فح مه ح م الرا د على ظاهر المذهب

 ،وين اتصلت في ال نس ،متفاصلة في الح محافتي النهر وال ريات 

فهي  ،ال رية التي تعقب ال رية الن سة باسل المحل (6)واال الباوي

فالبد من سبر  ،في ح م غسالة الن اسة حتى لو  انت ن اسة  لبية

ا في  قوله . ريات عليه والقلتان خمس مائه رطل بغدادي تقريبا

من -ذا بلغ المار التين ي))‘ي عن النب (8)والبيهقي (7)روى الشافعي األصح

                                                           

 رخعط"و"أ[1/9( جيفنل جيف   ي نج حمس]1)
 إمنو   صوه  موا إى  تو    ون ط  ، (  ت   ه مه مي أ جخون مو  صو ف جإلمو ل جي وع    مل ير  وا2)

 هحم ا مفت  ا ي ق أنعج  متحم ق  بوا  ون دي     مو  ملوي ينيو    ون  جمل و ةه جملواخع    جملون د  ، جيف  
 تفووبمح م و ة ا   ع وومح أ يتوا    وون أغ يمخوا  حووه مفور  ا   ووني    ، ي وق جيفقوا    مووي ق موه

 مل يتحمووون   ، إى غووو   يووا موووي جمنوووعج  جيوويت أ  ووون م دووو  ، أح  ي ووا  أحوووعج  جيفقدووو أ جملوول عديي  موووا
(  جملوو د  جي ووع  ي  وومعطس 2/157طبقوو ا جبووي ق  ووس  وودب  ) :يفوون   غوو   وون   جيع وومتو جنظوون

 (و62)  
 (و 1/184) مت ي  ع  ( جيت قمح  نل جيع 3)
 (و 2/68( جملد  ا يأل  ع  )4)
 (و1/266( هن ي  جملخ د ي  عيين)5)
 (و1/160( جيتدليد ي ب ع  )6)
 (و5بنقا ) ـ    جيق تب ، (1/148) ( م    جيف  حمس7)
(و  قو  نقووه جميبو ي يووي 1250ـ  قو د جيق تووب بونقا ) ، (1/398( جي و ي جيرو و ي بمدقووس )8)

 :و جنظوون-يحمووهب هوول  جيوو      -( أك جحلوو يغ غوو  صووبمح 1/22) جبووي ح وون   جيت  ووم  جحلبوو 
 (و1/60إد جأ جي  مه )
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سه شير -االل ه ر ليست  (1)هذر ارية بقرب المدينة وه ر ،((لم ي نَ  ِ

 ،رأيت االل ه ر)) أنه اال (3)وروي عن ابن  ريج ،(2)ه ر البحرين

فاحتاط الشافعي وحسب  ،(4)((منها تسر اربتين أو اربتين وشيئا   فالقلة

ف ذا  القلتان  .ثالثة  يال شيئا   ف ن ما  اد عليه يقال فيه ،نصفا  الشير 

ولم يتعرض الشافعي لتقديرها  (6). اال في شرح المهذب(5)خمس ا َرب

فاختبرر األصحاب وادروا  ل اربة بمائِة رطل  برطل  ،باألرطال

 وايل ،(7)ينها ستمائة رطل واختارر الا الي وايل ،باداد على الصحيا

وعلى الصحيا تقديرها بالمساحة ذراع وربر طوال   ،أل  رطل

                                                           

 :( قموه: إك   ون جيون    ود إيمدو  جيقو   قنيو    نو  موي قونو جمل ي و   حم وه هو   خنبو و جنظوون1)
 (و3/1452 منجص  جإلط   ي قخمحمس ) ، (5/293) محم ا جيب  جك ي ب ع 

  ووو  يخ ووون   ،  قووو  يخ ووون ي وووق ي صووو تد  جمح ووو أ ، ج وووا يخ ووون ي وووق بووو   جيببووونيي :(   ووون2)
 غ ود ج وا جمح و أ أ   ،  ق    ون ج وا   ون م ول  قو  مبرون ، جيبحم  ج ا مفن ي ق جيق  ن 

جيتحمنيوووف  : غ ووود ج وووا جحل ووو  ي وووق  وووه مووو   ووو ك ي ووو ق ـيببووونييو جنظووون ، )جحل ووو ( ي وووق جمل ي ووو 
 (و 2/401) جيفبر  جيحم ربع م  ـمي ل جيعجد     جيب جي   جي د ي  مي معق  جإل  ل ي ق

 أ    ، صو حد جيتفو نمف ،  م  جحلنل ، ( يب  جمل ا بي يب  جيحم ي  بي هني  جممع  جيقن س3)
 ، ر  وو   مم ووعك بووي مدوونجك  ي وون  بووي  ووحممد  ي وون  بووي  ي وو د أخوول يووي ، مووي   ك جيحم ووا  روو 

 ووو جنظون:  و  أيو ل جي وب أ 150 ع   و    ،  ح ث ي ا: جم  يس  جي مغ  جي فم انك  جحل   جك
 (و1/81 طبق ا جحلف ظ ي  معطس ) ، (6/325ي ل يب)

 (و5ـ    جيق تب بنقا ) ، (1/148( أخنها جيف  حمس   م     )4)
البن "اسيضدداح والتبيددان"ذ ددر الددد تور محمددد الخددارو  فددي تحقيقدده  تاب( 5)

وأن الشدافعي رحمده ه  ، أن القلة من االل ه ر تساوي ادربتين وشديئا :الرفعة

رأيدت ادالل ه در " عل الشير نصفا  احتياطا . وذ ر أثدر ابدن  دريج حيدث اال:

ن تبلادان خمسدمائة وحيدث ين القلتدي "، القلة منهدا تسدر ادربتين أو ادربتين وشديئا

ف ن القربة تبلغ مائدة رطدل. وذ در الدد تور محمدد الخدارو  أن القلتدين  ، رطل

لتددرات. انظددر: بحددث فددى تحويددل المددوا ين والم اييددل  307تقدددران بحددوالي 

 (.20)ص  الشرعية الى المقادير المعاصرو للشي    عبده بن سليمان المنير

 (و1/120( ججمل ع  ي  ع   )6)
 مدا ادال اسمدام والفدوراني. -ال افي""( وهو اختيار القفال وال بيدري صداحب7)

 (.177 1انظر:  فاية النبيه البن الرفعة)
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ف ن اختلفت اعتبر ادرر  ،وعرضا  وعمقا  مر تساوي ال وانب

األشهر  (1)اال من  وائدر ،واألصا أن هذا التقدير تقريب ،بالحساب

 انتهى. وايل ،ثالثة ونحوها وايل ،عليه أنه يعفى عن نقص رطلين

. (2) ما   م به الرافعي ،وين ال   ،تحديد فال يتساما بنقصان شير

في  (3)ل نه عبر في الروضة ،في األصا را ر يلى المسألتين واوله

أو نجس طعم أو  والتغير المؤثر بطاهر   قوله .تعيين العدد بالصحيا

ر أحد يعني ين سلب الطهورية بالتاير ي في فيه تاي   لون أو ريح

 ،(4)المنذرح ار ابن  ،وهو في التاير ن س م مر عليه ،األوصا 

لمار طهور ال ين سه شير يال ما غلب على ريحه أو طعمه ا))وحديث

من و ه ال يثبت أهل ‘ روى عن النبيي   ¬اال الشافعي ،((أو لونه

وأما في  ،اتفق المحدثون على تضعيفه (6)واال النووي ،(5)الحديث مثله

تاير  وايل ،البد من تاي ر  ميعها وايل ،التاي ر بطاهر فعلى المشهور

، ف نه البد من تايرهما معا   ،اللون وحدر يسلب بخال  الطعم والرائحة

الرائحة  وايل ،(8)عبارو الصايرو ،(7) ذا ح ار الرافعي في ال بير

االه في  ،وهو الصواب في ح ايته ،روحدها ال تؤثر وتاي ر غيرها يؤث

 ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن   قوله .(9)المهمات

فالصحيا أنه ال ي و  استعمال  ،يذا اشتبه طاهر ون س طهارته

ألن  ًأحدهما يال با تهاد وظهور عالمة تالب على الظن طهارته
                                                           

 (.19 1للنووي)( روضة الطالبين 1)

 (.207 1( فتا الع ي  للرافعي)2)

 (.19 1( روضة الطالبين للنووي)3)

 (.35 1( اس ماع البن المنذر )4)

باب ن اسة المار ال ثيدر يذا غيرتده ، (393 1السنن ال برى للبيهقي) :( انظر5)

 (.1230الن اسة برام )

 (.110 1( الم موع للنووي  )6)

 (.142 1للرافعي)( فتا الع ي  7)

 مخطوط"."أ[ 10 1( الشرح الصاير للرافعي]8)

 (.27 2( المهمات لدسنوي )9)
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األصل في  أصل الطهارو اد عارضه تعي ن الن اسة وعرفنا تر  ذل 

تيمم وأعاد  فلو لم يظهر له شير   ،غير معي ن فو ب النظر في التعيين

ي في ظن الطهارو بال  وايل ،الصالو ين تيمم ابل يرااتهما أو خلطهما

 ولال تهاد شروط ،(1)يستعمل أحدهما بال ا تهاد وال ظن وايل ،عالمة

 [أ 10]أ أن ي ون للعالمة فيه م ال  الثياب واألواني بخال  اختالط 

ولو أسقط المصن  لفظة مار  ،(2)المحارم باأل نبيات المحصورات

ا تهد أي  واوله ،(3)الثياب واألطعمة والشراب  المارألن  ًل ان أشمل

ألن ًو وبا  وو ود متيقن الطهارو ال يمنر و وب اال تهاد في هذين

 .(4)االه في التحرير ،خصال المخبر بصدا في  ل منها أنه وا ب

أشار يلى الشرط  إن قدر على طاهر بيقين فال وقيل قوله

فلو ادر على تحصيله  ،أن يع   عن اليقين وهو  ب[6]ب الثاني

أو عندر   ان على نهر   بشرار أو على خلط المشتبه ليبلغ المار التين أو

اال تهاد ألن  ًال ي و  وايل ،فاألصا  وا  اال تهاد ،طاهر بيقين

 ،واد شمل يطالاه الصور  لها ،عن اليقينصار يليه عند الع   ينما ي  

أن ينظر يلى تاي ر أحدهما أو نقصه أو اضطرابه أو  و يفية اال تهاد

 ترشش ما حوله أو نحور. 

لو انصب أحد اسنارين ابل اال تهاد أو صبه لم ي   اال تهاد   فرع

بل يتيمم ويصلي وال  ،(5)مصن في البااي وحدر على األصا عند ال

  .(1)ال وا  وصحا الرافعي ،وين لم يراه ،يعيد

                                                           

 (.35 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر1)

والمؤلد  ذ رهدا  ، ( ولال تهاد شروط ذ رها الندووي فدي الروضدة م تمعدة2)

أن  -3أن ي دون للعالمدة فيده م دال.  -2أن تظهدر لده عالمدة.  -1 :متفراة وهي

روضددة  :أن يتأيددد اال تهدداد باستصددحاب الطهددارو. انظددر -4يع دد  عددن اليقددين. 

 (.36 1الطالبين للنووي)

( ل ددن العددذر لدده عددن ذلدد  أن ال ددالم فددي الميددار. االدده أبددو  رعددة فددي تحريددر 3)

 (.78 1الفتاوي )

 (.78 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي)4)

 (.186 1الم موع للنووي ) :( انظر5)
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ي بمعنى فائدة ي والتأَخ  وهو بذل ال هد في طلب  ،اال تهاد والتحر 

 الشير. 

عر  باللمس ألنه ي   ًأي في تهد واألعمى كبصير في األظهر قوله

 ،فصار  اال تهاد في الوات ،اسنار واضطراب الاطار عو اجي

ف ن  و  نا فلم  ، تهد في القبلة بل ي قل د فيهماال ي و   ما ال ي والثاني

 ،وين منعنار التقليد أو لم ي د من يقلدر ،يظهر له شير  اَل د على األصا

لم يجتهد على  وبول   أو ماء   قوله .(2)فالصحيا أنه يتيمم ويصلي ويعيد

اال تهاد باستصحاب أن يتأي د  يشارو يلى الشرط الثالث وهو الصحيح

ف ذا اشتبه المار  ،الطهارو  اشتبار الطهور بالن ِ س أو بالمستعمل

ألن  ًبالبول ال ي تهد على الصحيا سوار  ان أعمى أم بصيرا  

 ،والبول ال أصل له ،ي ما في النفس من الطهارو األصليةاال تهاد يقو  

من ظهور  وعلى هذا البد ،ي و   المار الن س وايل ًفامتنر العمل به

أي فعلى الصحيا ال  بل يخلطان ثم يتيمم قوله .(3)عالمة بال خال 

ي في  (5)واال اسسنوي ،استحبابا   (4)اال السب ي ،يتيمم يال بعد خلطهما

 ًفلو تيمم ابل خلطهما أو يرااة أحدهما ل مه اسعادو ،يرااة أحدهما

ابل الخلط أو ي و  التيمم  وفي و ه ،بيقين طاهر   ألنه تيمم ومعه مار  

وهذا الو ه  ،ألنه ال يقدر على استعماله ف ا  التيمم بال يعادوًالصب  

ًألنهما لم يشترطا في هذر (7)والمصن  (6)هو مقتضى يطالا الرافعي

وصحا في شرح  ،ا  وال خلطا  واشترطار عند التحي رالمسألة صب  

                                                                                                                                                             

 (.78 1فتا الع ي  للرافعي) :ظر( ان1)

 (.196 1الم موع للنووي ) :( انظر2)

والددددددددن م الوهدددددددداج  ، (36 1روضددددددددة الطددددددددالبين للنددددددددووي) :( انظددددددددر3)

 (.252 1للدميري)

 تحقيق   صقر الاامدي. ، (182 1( االبتهاج في شرح المنهاج للسب ي )4)

 (.103 2( المهمات لدسنوي )5)

 (.77 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر6)

 (.36 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر7)
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 ،ممفي مسألة المتحي ر أن الصب أو الخلط شرط لصحة التي (1)المهذب

أنه  (3)والروضة (2)ومقتضى  الم الشرحين ،وهو مقتضى عبارو ال تاب

 (5)والمتولي (4)وبه صرح القاضي حسين ،لعدم القضار فقط شرط  

وار في بعض  ،يخلطا واوله ،(7)وع ار يلى األصحاب (6)والماوردي

أو وماء  قوله .بحذفها عطفا  على ي تهد وهو م  وم   ،النس  بالنون

لم ي تهد على  (8)ومار ورد   ،يعني يذا اشتبه مار   لكل مرة أتوض ورد  

 ،ليتيقن استعمال الطهور ًو وبا   بل يتوضأ ب ل واحد  مرو   ،الصحيا

لتوار ظهور العالمة  ًله الجتهاد وقيل .ويعذر في ترددر في النية

اال ابن  ، ما تقدم في المار والبول ،ظهورهاألنه البد من  ًوالعمل بها

 قوله .(10)يلحاا اشتبار مار الورد بها  ما فعل الا الي والحق   (9)الرفعة

 ،أي استحبابا   ي ال يالط أراق اآلخر ...وإذا استعمل ما ظنه

                                                           

 (.186 1( الم موع للنووي )1)

( والشددددددددددرح الصدددددددددداير 77 1فددددددددددتا الع يدددددددددد  للرافعددددددددددي) :انظددددددددددر (2)

 مخطوط"."أ[14 1للرافعي]

 (.36 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (و 1/497) ( جيتحم مق  ي ق  س ح ب4)
 تحقيق: نو  ال هني. ، (285( تتمة اسبانة للمتولي )ص5)

 و ك :قو   ج خمد ، (  أبع جحل ي ي س بي ي   بي حبمد جيق  س جمل  د   جيبفون  جيفو  حمس6)
 ب   وو  و   دن ـيبفوون   ب وو ج   وو ،    جيق وو أ بب وو جك  وون ، ثقوو  مووي  هووع  جيفقدوو أ جيفوو  حمب

  نةوووه  ،  جيتف ووو  ،  أ   جيووو يي  جيووو نم  ،  جإلق ووو   جحلووو    جيربووو ،  يوووا  فووو نمف يووو   م دووو : 
 ، (267/ 5طبقوووووو ا جي ووووووبرس )  :ه( جنظوووووون 450 جمحروووووو ل جي وووووو خ نم و  ووووووع   وووووو   ) ، جي بووووووع 

 (و1/230 طبق ا جبي ق  س  دب  ) 

 (. 688 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر7)

ويال ف ن مدار الدورد الدذي لدم تنقطدر رائحتده  ، مار ورد انقطعت رائحته ( أي8)

 ال يشتبه مر المار ألن رائحته نفاثة فيتمي  .

 (.227 1 فاية النبيه البن الرفعة) :( انظر9)

 (.118 1الو ي  للا الي ) :( انظر10)
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فيستعمله أو يتعين ا تهادر يال أن يخا  العطش فيمس  الن س 

فإن تركه وتغي ر ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل  قوله .(1)ليشربه

فله  ،فلم يراه ثم حضرت صالو أخرى ،يذا تر  ما ظنه ن سا  يتيمم 

فال ي ب يعادو اال تهاد  ،أن ال يبقى من األول شير أحدهما حالتان

 (3)فلو أعادر فظن طهارو البااي فالمنصوص ،(2)على المذهب في ال فاية

ألنه في استعماله له ين غسل  مير ما أصابه  ًيتيممأنه ال يستعمله بل 

ويال  ان مصليا  مر يقين  ،األول ل م نقض اال تهاد باال تهاد

ل ن البد من غسل  مير ما أصابه  ،يستعمله وال يتيمم (4)وايل ،الن اسة

أي للصالو (5)بال إعادة في األصح قوله .المار األول ثم يتوضأ بعد ذل 

 ،ألنه يتيمم لها وليس معه طاهر بيقين ًبالتيمم الثانية التي صالها

أما اضار األولى  ،بح م اال تهاد طاهر   معه مار  ألن  ًيعيد وايل

وفي شرح  ،أنه ال ي ب (7)وأصلها (6)فالم  وم به في الروضة
                                                           

 (.24 1األم للشافعي ) :( انظر1)

 (.227 1(  فاية النبيه ال بن الرفعة )2)

( والهدايدة 25 1) ( والمهذب للشيرا ي285 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر3)

 ، و لهم يروون هذا النص عن حرملدة ، (117 20يلى أوهام ال فاية  لدسنوي)

وادد  ، ( يروي هدذا القدول عدن الم ندي وحرملدة189 1والنووي في الم موع )

ح ددى اتفدداا ال مهددور مددن األصددحاب علددى أن هددذا القددول هددو الصددواب وهددو 

ولو توضأ بمار ثم ظدن أنده ن دس :"(25 1واد اال الشافعي في األم ) ، المذهب

 ، واالختيدار لده أن يفعدل ، لم ي ن عليه أن يعيد وضدورا حتدى يسدتيقن أنده ن دس

ندده واسددتأن  فدد ن اسددتيقن بعددد الوضددور أندده ن ددس غسددل  ددل مددا أصدداب المددار م

 وضورا وأعاد  ل صالو صالها بعد مماسته المار الن س".

هو الددذي ي ددير علددى "( خر دده أبددو العبدداس بددن  ددريج اددوال  للشددافعي واددال:4)

والم مدددوع للندددووي  ، (286 1فدددتا الع يددد  للرافعدددي) :انظر"ايددداس الشدددافعي

(1 189.) 

( 37 1وي)( وفي روضدة الطدالبين للندو185 1( االه النووي في الم موع )5)

 (. 286 1والرافعي في فتا الع ي  )

 (. 37 1( روضة الطالبين للنووي)6)

 (. 286 1( فتا الع ي  للرافعي)7)
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ما  (2)أنه ي ب الحالة الثانية أن يبقى من األول ]ادر[ و ه (1)المهذب

معه مار متيقن ألن  ًيعادو اال تهادفي ب عليه  ،ي فيه لطهارته

وخصص في شرح المهذب الو وب  ،(3) ذا أطلقه الرافعي ،الطهارو

ف ن  ،ف ن  ان على طهارته لم ت ب اسعادو ثم يذا أعادر ،بما يذا أحدث

 ،أن ما توضأ به أوال  هو الن س وين اختل  فظن   ،اتفق ا تهادر فذا 

بل يتيمم وت ب اسعادو على  ،ال يتوضأ به (4)فالنص  ما سبق ]بيانه[

ف ن  ،ولو  ان البااي ال ي في ،تيقن الطهارومعه مار م  ألن  ًاألصا

ف ن  ،ويال ف ما لو لم يبق شير ،أو بنا استعمال النااص  ان  ال افي

 ًومراد المصن  الحالة األولى ،أراد أن اليعيد فليراهما أو يخلطهما

االه في  ،ف ن حقيقته أن يستعمل  ميعه ويذا استعمل مار ظنه لقوله

ولو أخبر بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو  قوله .(5)التحرير

ا اعتمده ا موافقا اسنار  أ[7]ب يعني أن من لم يعلم تن س كان فقيها

ولو  أو امرأو   أو عبد   بالمشاهدو وأخبرر به من يقبل روايته من حر   

واال تهاد ين  ،نها تنابه يذا عي   ن سبب التن س و ب عليهأعمى وبي  

ف ن  ان المخبر فقيها   ،ن وال يقبل اول الممي  في األصالم يتعي  

ولو أخبرر بعد اال تهاد  ،وين لم يبين السبب ،شافعيا    عمل بقوله

ولو أخبرر بعد الصالو أن الذي توضأ به  .َعِمل بخبرر وتر  اال تهاد

ف ن انتفى  ،ن س ل مه اسعادو وتطهير ما أصابه المار من بدنه وثوبه

ل وا  أن  ًهذا ن س لم يعتمدر  ما لو اال الحنفي ،التبيين والموافقة

نحوهما من السباع التي يقولون  ي ون مستندر ولوغ هرو أو ذئب أو

ألنه اد يظن ما ليس بن س  ًى الفقهو ذا يذا انتف ،بن اسة أفواهها

 ن سا . 

                                                           

 (. 188 1( الم موع للنووي )1)

 ( في نسخة )ب(.2)

 (. 286 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر3)

 ( في نسخة )ب(.4)

 (.80 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي)5)
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بن اسة  وآخر   ،يذا  ان معه يناران فأخبرر عدل بن اسة واحد  فرع

ف ن َعي نا واتا  بعينه ع مل بقول أوثقهما على  ،الثاني ح م بن استهما

وي و  الطهارو  ،(1)ف ن استويا سقط خبرهما على المذهب ،المختار

أي في  ويحل استعمال كل إناء طاهر   قوله .(2)االه في الروضة ،بهما

توضأ من ينار ‘ نه أ)) (4)وفي الصحيا ،(3)لإل ماع ًالطهارو وغيرها

واستثني  ،(من ح ارو ومن ادح من خشب( (6)ومن تور ،(5)من صفر

ف نه ال ي و   ،من منطواه الماصوب والمتخذ من أ  ار اآلدمي

ومن مفهومه المتخذ من األعيان الن سة أو  ،له استعماله  رامة  

و ذل   ،ة مر ال راهةف ن استعماله  ائ  في األشيار ال اف   ،المتن س

ف نه ي و  الطهارو منها  ،التينالحياض الن سة يذا  ان فيها أ ثر من 

ا وفضة فيحرم قوله .ال ثير ال ين س يال بالتايرألن  ًوالشرب  إل ذهبا

أي يحرم استعمال ينار الذهب والفضة على الر ل والمرأو في 

 تشربوا في آنية الذهب والفضة وال ال)) ‘لقوله ًالطهارو وغيرها

روار  (ف نها لهم في الدنيا ول م في اآلخرو( ،تأ لوا في صحافها

 ‘من اوله (1)د بما روار مسلمواد تأي   ،وظاهر النهي التحريم ،(7)الشيخان
                                                           

( وروضددة 178 1( والم مددوع للنددووي )55 1البيددان للعمرانددي ) :نظددر( ا1)

 (. 174 1( و فاية النبيه البن الرفعة)38 1الطالبين للنووي)

 (. 38 1( روضة الطالبين للنووي)2)

( 77 1) ( ح دددى اس مددداع ابدددن القطدددان فدددي اسانددداع فدددي مسدددائل اس مددداع3)

 (.255 1والدميري في الن م الوهاج )

بدداب الاسددل والوضددور فددي  ، (  تدداب الوضددور50 1( صددحيا البخدداري )4)

 (.195المخضب والقدح والخشب والح ارو برام )

( 359 7لسددان العددرب البددن منظددور) :( الصددفر: هددو النحدداس ال يددد. انظددر5)

 صفر"."مادو:

انددة ( التددور: هددو ينددار مددن صددفر أو ح ددارو6)  :واددد يتوضددأ مندده. انظددر ،  اس َّ

 (.194 1ر)النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثي

باب األ ل في يندار  ، (  تاب األطعمة77 7( أخر ه البخاري في صحيحه )7)

بداب  ، (  تداب اللبداس وال يندة170 7( وأخر ه مسدلم )5426مفضض برام )

 (.2067تحريم استعمال ينار الذهب والفضة على الر ال والنسار برام )
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ن الذي يأ ل أو يشرب في آنية الذهب والفضة ينما ي ر ر في أ))

 ،ب رع متتابعة بحيث يسمر لها صوت أي يلقها في  وفه ( وفه نارا (

وايس غير األ ل والشرب عليهما  الوضور  ،(2)الصوت وال ر رو

ر بم مرو واأل ل بملعقة الفضة والتطيب  من اارورو الفضة والت م 

وال حرج في الشم  من ب عد بحيث ال ي نسب  ،الفضة يذا احتوى عليها

"يال أن يحتاج  اال (4) ما االه الماوردي.ومنه اس تحال بالميل ،(3)يليه

ومن المحرم البول  ،اسبرو (6)و اد بعضهم ،(5)يلى  الر عينيه فيباح"

االه  ،الشعر واألسنان بالخالل منها في ينار الذهب و الفضة وتخليل

. ل ن االستن ار بالقطعة الخشنة من الذهب والفضة (7)في شرح المهذب

                                                                                                                                                             

بدداب تحددريم اسددتعمال  ،  تدداب اللبدداس وال ينددة ، (163 7) ( صددحيا مسددلم1)

بدددرام  ، ارعلدددى الر دددال والنسددد ، أواندددي الدددذهب والفضدددة فدددي الشدددرب وغيدددرر

(2065.) 

النهايدة فدي غريدب  :( ال ر رو: هي صدوت وادوع المدار فدي ال دو . انظدر2)

 (.247 1الحديث واألثر البن األثير )

وأنه ال يحرم الشم مدر  ، ( وفي  فاية النبيه: أن المحرم ينما هو االحتوار فقط3)

النبيده البدن  فايدة :وهو تابر في ذل  للقاضدي حسدين فدي تعليقتده. انظر ، القرب

 (.232 1( و التعليقة للقاضي حسين )212 1الرفعة)

( وبعد البحث في  تب الماوردي التدي وافدت عليهدا لدم أ دد التنصديص علدى 4)

حيددث  ، اال تحددال بالميددل وينمددا و دددت  المددا  عامددا  يدددخل تحتدده الميددل وغيددرر

و... .. الخددديالر وال بدددر... :... وألن تحدددريم الشدددرب فيددده ألحدددد معنيدددين:"يقدددول

ان سار الوب الفقرار... وو ود  ل واحدد مدن المعنيدين فيمدا سدوى الشدرب مدن 

وأمدا نصده علدى  ، االستعمال أ ثر من و ودر في الشدرب و دان بدالتحريم أحدق

 ما ندص علدى الفضدة ينبده بده علدى  ، الشرب ينبه به على غيرر من االستعمال

 (.112 1) للماوردي الحاوي ال بير :انظر"الذهب

 :( وتددردد الا الددي فددي يباحددة الم حلددة المتخددذو مددن الددذهب والفضددة. انظددر5)

 (.120 1الو ي  للا الي )

 (. 256 1( انظر: الن م الوهاج للدميري)6)

 (. 254 1( الم موع للنووي )7)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

127 

أن النهي نهي  وفي القديم ،(2)فيسأل الفرا (1) ائ  على الصحيا

 (4)ودخل في يطالاه الصبي فيحرم على الولي سقيه بمسعط ،(3)تن يه

ت فتَطه ر م (5)ويذا النا بالتحريم ،الفضة ن يناِر ذهب  أو فضة  صح 

ولو أ ل وشرب عصى بالفعل و ان الشراب  ،الطهارو وعصى بالفعل

وطريقه في ا تناب المعصية أن يصب الطعام وغيرر  ،والطعام حالال  

وه  ،(6)االه من  وائدر ،في ينار  آخر ويستعمل من المصبوب فيه

م اتخاذر استعماله حر  رم ما ح  ألن  ًوكذا اتخاذه في األصح قوله .أعلم

 ،(8)المنر في االستعمال خاصةألن  ًال يحرم والثاني ،(7) آالت المالهي

                                                           

( 120 2( و الم مددددوع للنددددووي )498 1فددددتا الع يدددد  للرافعددددي) :( انظددددر1)

( 226 1(. وح دددى العمراندددي فدددي البيدددان )69 1وروضدددة الطدددالبين للندددووي)

 و هين في المسألة. 

( الفددرا بددأن  ددوا  االسددتن ار هددو فددي اطعددة الددذهب أو الفضددة ال فيمددا هيددئ 2)

أسنى المطالب  :منهما لذل   اسنار المهيأ منهما للبول فيه. فيختل  الح م. انظر

 (.28 1في شرح روض الطالب للسني ي )

 (. 44 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر3)

مدا ي عدل مدن الددوار فدي  :والسدعوط هدو ، ( المسعط االسدم منده هدو السدعوط4)

 (. 332 2النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :األن . انظر

 الحددداوي ال بيدددر :واطدددر بددده  ماعدددة. انظدددر ، ( وهدددو المدددذهب فدددي ال ديدددد5)

( و فايدددة النبيددده البدددن 44 1( وروضدددة الطدددالبين للندددووي)111 1للمددداوردي )

 (. 210 1الرفعة )

 (. 46 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر6)

( 352 1( والم مددددوع للنددددووي )302 1فددددتا الع يدددد  للرافعددددي) :( انظددددر7)

 (. 214 1( و فاية النبيه البن الرفعة )44 1وروضة الطالبين للنووي)

فدددددتا الع يددددد   :وا هدددددذا الو ددددده ولدددددم ينسدددددبور ألحدددددد. انظدددددر( وادددددد ذ دددددر8)

(  و فايددة النبيدده البددن الرفعددة 352 1( والم مددوع للنددووي )302 1للرافعددي)

(1 214 .) 
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وعلى  ،على  اسرر (1)فعلى األول ال يستحق صانعه أ رو وال أرش

وح ى بعضهم الخال  في المسألة  ،الثاني ت ب األ رو واألرش

 األصحويحل المموه في  قوله .أنه الصواب (2)وفي المهمات ،اولين

على  . وهذا الخال  مبني  أو فضة   أو سالحا  بذهب   أي سوار  ان آنية  

هل هو لعينها وهو ال ديد أو للسر   ،أن تحريم الذهب والفضة

وصرح بتصحيا  ،الستهال ه دون الثاني ًفيحل على األول ،والخيالر

وصحا  ،(5)وشرح المهذب هنا (4)والروضة (3)الِحل في الشرح الصاير

تحريم تمويه الخاتم والسي  وغيرهما من آالت  (6)ال  او منهفي 

وين لم يحصل فيه شير بالعرض على النار وي مر  ،الحرب بالذهب

ثم الخال  فيما ال  ،(7)بينهما بأن ال وا  في األواني والمنر في الملبوس

فحرام  ،أما ما يحصل منه شير   ،يحصل منه شير بعرضه على النار

أما تمويه السق  أو  ،بتمويه اسنار   أيضا  مخصوص  والخال ،(8)اطعا  

ول ن ين حصل منه شير حرمت  ،ال دار فحرام أيضا  بال خال 

                                                           

هو: الذي يأخذر المشتري من البائر يذا اطلر على عيب فدي المبيدر.  ( األرش1)

يقال: أرشدت بدين القدوم يذا أواعدت بيدنهم.  ، الن اعوسمي أرشا ألنه من أسباب 

 (.42 1النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :انظر

 (. 116 2( المهمات لدسنوي )2)

 مخطوط"."أ[ 21 1(  الشرح الصاير للرافعي]3)

 (. 44 1( روضة الطالبين للنووي)4)

 (. 260 1( الم موع للنووي )5)

 (. 38 6( المصدر السابق )6)

( وال يل م من المنر فيده التصداله بالبددن وشددو مال متده لده أن يمتندر غيدرر. 7)

 (. 118 2المهمات لدسنوي ) :انظر

والدن م  ، (38 6( والم مدوع للندووي )303 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر8)

(: أنده 211 1وح ى ابدن الرفعدة فدي  فايدة النبيده ) ، (257 1الوهاج للدميري)

 و ه واحد. 
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و الهما وارد على  ،(1) ذا االه في شرح المهذب ،ويال فال ،استدامته

يطالا المصن  وشمل يطالاه تمويه غير الذهب والفضة بهما 

 قوله .(2)االه اسسنوي ،أيضا  واألصا  وا ر  ،وتمويههما بايرهما

أي ويحل األواني من ال واهر النفيسة  والنفيس كياقوت في األظهر

والخال  فيه أيضا  ، (5)على األظهر (4)واليااوت  ب[7]ب (3) الفيرو ج

ف ن النا لعينه لم  ،عند بعضهم على العلتين في تحريم الذهب مبني  

. (6)وين النا للسر  حرم ،ألنه ال يعرفه يال الخواص   ًيحرم اليااوت

على  ف طالاه محمول   ،وعلى الثاني حرام ،واتخاذر على األول  ائ 

 ،وال ي رر ،وال خال  أنه ال يحرم بما نفاسته لصنعته ،الحل مطلقا  

أن صاحب الفروع أشار يلى و هين في  في البيان (7)(العماد)اال ابن 

                                                           

( االتفدداا 257 1( و اددد ح ددى الدددميري أيضددا  فددي الددن م الوهدداج )43 6( )1)

 على ذل .

والمهمددات  ، تحقيددق  محمددد الشدداماني. ، (328 1(  ددافي المحتدداج لدسددنوي)2)

 (. 117 2لدسنوي )

ويطلددق علددى الح ددر المعددرو . وذ ددر لدده األطبددار  ، ( ضددرب مددن األصددباغ3)

لسددان العددرب البددن  :شددير تتخددذر النسددار للمددداواو. انظددر :والفر  ددة ، خددواص

( مادو )فر ج( وتاج العروس مدن  دواهر القداموس لل بيددي 219 10منظور )

(6 150.) 

نددافر للوسددواس والخفقددان  ، ( اليدااوت مددن ال ددواهر: أ ددودر األحمدر الرمدداني4)

 (.217 1) القاموس المحيط للفيرو بادي :لقلب شربا. انظروضع  ا

الو ي  للا الي  :( وهو الصحيا انظر254 1( نص عليه الشافعي في األم )5)

( والم مدوع للندووي 303 1وفتا الع ي  شدرح الدو ي  للرافعدي ) ، (120 2)

(1 252.) 

وال أ ددرر للر ددل لددبس :"( حيددث اددال254 1( نددص عليدده الشددافعي فددي األم )6)

وال  ، وال أ رر لدبس يدااوت ، وأنه من  ي النسار ال للتحريم ، اللؤلؤ يال لددب

  بر د يال من  هة السر  أو الخيالر".

والصددحيا هددو العمرانددي  ، تصددحي  ، ( الددذي يظهددر أن اولدده: )ابددن العمدداد(7)

فدد ن  تدداب  ، حيددث لددم أادد  فددي تر مددة العمرانددي أندده سددمي ابددن العمدداد و ددذل 
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من النفيس  ائ   (2)أن اتخاذ الفص   (1)وفي شرح المهذب ،تحريمه

 ،أن المر ان منه (5)وفي التهذيب ،منه (4)والبلور (3)وأن العقيق ،اطعا  

وأن المتخذ من الطيب  ،أن البلور ليس من النفيس (6)وفي الحاوي

ويذا النا به شملته  .والعنبر والعود وال افور منهالمرتفر  المس  

وتقييدر أولى  ،بال واهر (7)فهي أولى من تقييد المحرر ،عبارو المصن 

 وما ضبب بذهب   قوله. (8)االه اسسنوي ،سخراج ما نفاسته في صنعته

وهما العين  ،لو ود المعنيين حرم ضبة كبيرة لزينة   أو فضة  

وفوا الحا ة   بيرو   ين  انت ضبة   (9)وعبارو المحرر ،والخيالر

 قوله .ة يذا  ادت على ادر الحا ةألنه يؤخذ منها تحريم الضب   ًأحسن

و ذا ال ي رر لصارها  ،أي فال يحرم بقدر الحاجة فال أو صغيرة  

و ان اد انصدع  ،¢ ان عند أنس‘ دح النبي ا))ألن ًوللحا ة يليها

                                                                                                                                                             

واد اال هذا ال دالم أيضدا  العمراندي فدي  ، البيان هو للعمراني وليس البن العماد

 (. 84 1 تابه البيان)

 (.53 1( الم موع للنووي )1)

لسدددددان العدددددرب البدددددن  :وفِصددددده: المر دددددب فيددددده. انظدددددر ( فدددددص الخددددداتم2)

 ( مادو )فصص(. 271 10منظور)

لسدددان العدددرب البدددن  :خدددر  أحمدددر يتخدددذ منددده الفصدددوص. انظدددر :( العقيدددق3)

 ( مادو )عقق(. 326 9منظور)

ا  .  ، المهاو من الح رهي  :( البلور4) والمهاو: هي الح ارو البديض التدي تَبدر 

( مددادو 213 13( مددادو )بلددر( و)482 1لسددان العددرب البددن منظددور ) :انظددر

 )مها(. 

 (. 136 4( تهذيب األسمار والصفات للنووي )5)

 (.114 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 6)

 تحقيق  محمد علي سلطان العلمار. ، (19( المحرر للرافعي )ص7)

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (330 1(  افي المحتاج لدسنوي)8)

 تحقيق  محمد علي سلطان العلمار. ، (91( المحرر للرافعي )ص9)
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أو صغيرة لزينة أو كبيرة  قوله .(1)روار البخاري ((فسلسله بفضة

أما في األولى فلصارها  ،  أي مر ال راهة(2)لحاجة جاز في األصح

وأما في الثانية  ،ولقدرو معظم الناس على مثلها وال راهة لعدم الحا ة

ال ي و  لظهور معنى الخيالر في  (3)وايل ،فللحا ة وال راهة لل بر

 وايل ،(4)يحرم استعمال المضبب مطلقا   وايل ،األولى وال بر في الثانية

أنه ير ر في حد  (6)واألصا من  وائدر ،(5)ال يحرم مطلقا  بل ي رر

االه  ،في ال بر فاألصل اسباحة ف ن ش    ،الصار وال بر يلى العر 

القليل ما ال يأخذ  انبا  من  وانبه  أسفله أو  وايل ،(7)في شرح المهذب

ادر حا ة  والمراد بالحا ة ،(9()8)وال بير بخالفه واستبعدر اسمام ،رأسه

                                                           

بداب الشدرب مدن اددح النبدي  ،  تاب األشربة ، (113 7( صحيا البخاري )1)

 ( 5638برام.) 

( وهددو األشددهر عنددد العددراايين واطددر بدده المدداوردي ومتددأخرو األصددحاب. 2)

 ، (118 1للمدداوردي ) الحدداوي ال بيددرو ، (258 1الم مددوع للنددووي ) :انظددر

 (.45 1وروضة الطالبين للنووي)

 ( ولم ينسبه ألحد. 305 1( ذ ر هذا الو ه الرافعي في فتا الع ي  )3)

نهايددة  :( ح ددار الشددي  أبددو محمددد ال ددويني تخري ددا  علددى اعتبددار العددين. انظددر4)

 (. 306 1( وفتا الع ي  للرافعي)40 1المطلب لل ويني)

 : دذا االده القاضدي أبدو الطيدب. انظدر، ( وهو اول أبي علدي الطبدري وغيدرر5)

 (. 258 1( والم موع للنووي )220 1 فاية النبيه البن الرفعة)

 (.45 1وروضة الطالبين للنووي) (6)

 (.258 1( الم موع للنووي )7)

وهو عبد المل  بن عبد ه بن يوس  بن  ( هو اسمام أبو المعالي ال ويني8)

توفي أبور وله  ، محمد بن عبد ه بن حيوية ال ويني النيسابوري يمام الحرمين

 ، ف ان يدرس ويخرج يلى مدرسة البيهقي ، فأاعد م انه للتدريس ، عشرون سنة

في أصول "و"اسرشاد"و"الشامل ، نهاية المطلب في الفقه":"ومن تصانيفه

طبقات السب ي  :هـ. انظر487 :في أصول الفقه. توفي سنة""البرهانو ، الدين

 (. 255 1وطبقات ابن ااضي شهبة ) ، (165  5) 

 (.308 1( و فتا الع ي  للرافعي)42 1نهاية المطلب لل ويني) :( انظر9)
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ف ن االضطرار يبيا استعمال  ،الشعب ال ت عد  غير الذهب أو الفضة

ويحتمل أن يعتبر ع  ر عما  (2)اال اسمام .(1)أصل اسنار منهما اطعا  

أي  وضبة موضع الستعمال كغيره في األصح قوله .يقوم مقام الفضة

ال فرا بين أن ت ون الضبة في محل الشرب واالستعمال أو غيرر 

يحرم يذا  والثاني ،االستعمال منسوب يلى أال يأ لهألن  ً(3)على األصا

وفي  ،(4) انت في موضر االستعمال لمباشرتها باالستعمال المنهي عنه

المذهب  قلت قوله .األبواب في التضبيب  األوانيأن  (5)فتاوى الا الي

ا   ،الخيالر في الفضة أالألن  ًوهللا أعلم ،تحريم ضبة الذهب مطلقا

يلحااها  والطريقة الثانية ،(6)وألنها أوسر بدليل  وا  الخاتم منها

 . (7)بالفضة

                                                           

 (.242 1الوسيط للا الي ) :( انظر1)

 (. 43 1نهاية المطلب لل ويني) :( انظر2)

وان  ددان لمعنددى  ، التحددريم ين  ددان لعددين الددذهب والفضددة فددال فددرا ( ألن3)

وهدذا القدول هدو  ، وادد ت دون ال يندة فدي غيدر موضدر الشدرب ، الخيالر ف دذل 

فددتا  :وهددو الصددحيا وه أعلددم. انظددر ، وهددو اددول معظددم العددراايين ، المددذهب

 (.258 1( والم موع للنووي )304 1الع ي  للرافعي)

وأ رر مدا "(:93 8سمام الشافعي  ما في مختصر الم ني )( وهو أشبه اول ا4)

وهدو ادول أبدي يسدحاا المدرو ي  ، ضبب بالفضة لئال ي ون شاربا على فضة"

واددد اطددر بدده الصدديدالني والمدداوردي واددال  ، ح ددار عندده القاضددي أبددو الطيددب

نهايددددددة المطلددددددب  :.  انظددددددر"ال خددددددال  فددددددي التحددددددريم:"القاضددددددي حسددددددين

 الحددداوي ال بيدددرو ، (221 1النبيددده البدددن الرفعدددة)و فايدددة  ، (40 1لل دددويني)

 (.258 1والم موع للنووي ) ، (118 1للماوردي )

 ( لم أا  عليه.5)

وهو الذي اطر به المداوردي والشديرا ي وأبدو العبداس  ، ( ما لم يضطر يليه6)

( 30 1المهدذب للشديرا ي ) :ال ر اني والشي  أبو الفتا نصر المقدسي. انظدر

 (.258 1( والم موع للنووي )591 13للماوردي ) الحاوي ال بيرو

والدذى ندص "( وهي التي سل ها يمام الحرمين وارتضاها الرافعدي حيدث اال:7)

 :عليه ال مهور التسدوية بدين ضدبة الدذهب وضدبة الفضدة  أصدل اسندار". انظدر

 (.308 1وفتا الع ي  للرافعي) ، (40 1نهاية المطلب لل ويني)
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 ،أضب القوم يذا ت لموا  ميعا   يقال ،أصل الضبة من الت مر  فائدة

فأما يطالاها على ما  ان لل ينة  ،وهذا ينما ي ون عند ال سر ونحور

 .(1)فهو م ا . االه في اساليد

  

                                                           

 تحقيق  عبدالرحمن الاامدي. ، (22 1يد البن الفر اح )( اساليد لدرر التقل1)
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 باب أسباب الحدث

األصا ألن  ً(1)هذر العبارو أحسن من التعبير بباب ما ينقض الوضور
ل نه  ،انتهى الصوم  ما يقال، انتهى الوضور فيقال ،أنها غايات له

وعلى  ،والحدث يطلق على ما ي و ب الاسل، (2)عبر بالنقض بعد ذل 
 (4)تبر ال مهور هي أربعة قوله. (3)وهو المراد هنا ،ما ي و ب الوضور

ؤر ال يرفر ووضألن  ًدائم الحدث فال يرد شفار   ،في هذا الحصر
ألنها  ًأنه ال يستأن  وال الردو (5)األظهرألن  ًالحدث وال ن ع الخ 
 والقديم ،(7)وال أ ل لحم ال  ور على المذهب ،(6)ال تبطله على األصا

ندب وعلى المذهب ي   ،من  هة الدليل (8)واختارر المصن  ،أنه ينقض

                                                           

( اختلفت عبارو العلمار في تسمية هذا الباب فمن نظدر يلدى حدال األمدر وادت 1)

قض الوضددور  المحدداملي فددي اللبدداب الحدددوث أسددمار نقضددا  فقددال: بدداب مددا يددن

ومن نظر يلى الدذي تسدبب  ، (380 1وابن الرفعة في  فاية النبيه ) ، (63)ص

و مدا  ، (299 1في نقض الوضور سمار باب األحدداث  دالباوي فدي التهدذيب )

ومدن نظدر يلدى األمدرين فدي  ، (70منهداج الطدالبين)ص :فعل النووي في  تابنا

 الشديرا ي فدي المهدذب ، التدي تدنقض الوضدوروات واحد سمار بداب األحدداث 

 (. 2 2وتبعه النووي في الم موع) ، (49)ص

 (. 85 1تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي) :( انظر2)

 (. 72 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر3)

وروضدة  ، (170 1والبيدان للعمراندي ) ، (17 1التنبيه للشيرا ي ) :( انظر4)

وعمددو السدال   ، (380 1و فاية النبيه البن الرفعدة) ، (72 1الطالبين للنووي)

 ( وغيرها. 17 1وعدو الناس  البن النقيب )

 ، (527 1والم مددوع للنددووي ) ، (302 1نهايددة المطلددب لل ددويني) :( انظددر5)

 وسيأتي ب ذن ه م يد بحث لهذر المسألة في باب المسا على الخفين.

وفدددددددتا الع يددددددد   ، (180و62 1( انظدددددددر: نهايدددددددة المطلدددددددب لل دددددددويني)6)

و فايددددددة النبيدددددده البددددددن  ، (5 2والم مددددددوع للنددددددووي ) ، (314 1للرافعددددددي)

 (. 149 1الرفعة)

 ، (136 1ونهايددة المطلددب لل ددويني) ، (53 1المهددذب للشدديرا ي ) :( انظددر7)

 (. 5 2( وفتا الع ي  للرافعي)194 1والبيان للعمراني )

 (. 72 1لبين للنووي)( وروضة الطا57 2الم موع للنووي ) :( انظر8)
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خروج شيء من  أحدها قوله .(1)من أ له خرو ا  من الخال  الوضور
ال ف))(3)وفي الصحيا ، (2){ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ } لقوله تعالى ًق بل أو دبر

وال فرا في الخارج بين  ،(ينصر  حتى يسمر صوتا  أو ي د ريحا (
وال في الن س بين أن ي ون نادرا   ،طاهرا  أو ن سا   الحصاو أن ي ون

 الدم والقيا أو معتادا  وال في المعتاد بين أن ي ون عينا   البول 
والاائط أو ريحا  حتى لو خرج الريا من فرج المرأو أو من ذ ر 

من ا ب ل أو  . واوله(4)الر ل أو أدخل في ذ رر ميال  ثم أخر ه انتقض
ْشِ لد بر يرد عل ف نه ال ينتقض يال بالخارج منهما على  ،(5)يه ابال الم 

واد ي اب بأنه ال يتحقق  ون الخارج من األصلي يال  ،(6)المذهب
وهذا يذا  ان يبول بهما  ،وهو مراد المصن  بالقبل ،بالخارج منهما

وين بال بهما  ،ووضا (7)ف ن بال بأحدهما تعي ن النقض ،معا  سوار
أن الداللة للسابق ين اتفق انقطاعهما أو سبق واحد  (8)متفاوتا  فاألصا

ولو تعارض البول  ،وتأخر اآلخر وللمتأخر ين اتفق ابتداؤهما

                                                           

و فايدددددة النبيددددده البدددددن  ، (367 1للمددددداوردي) الحددددداوي ال بيدددددر :( انظدددددر1)

 (. 408 1الرفعة)

 .(6) آية ( سورو المائدو2)

بداب مدن ال يتوضدأ مدن الشد   ،  تاب الوضور ، (39 1( صحيا البخاري )3)

( بددداب مدددن لدددم يدددر الوضدددور يال مدددن 46 1( و)137بدددرام ) ، حتدددى يسدددتيقن

 (.177برام ) ، المخر ين: القبل والدبر

 ، (311 1والوسدديط للا الددي ) ، (119 1نهايددة المطلددب لل ددويني) :( انظددر4)

 (. 72 1وروضة الطالبين للنووي)

والثاني:  ، ( الخنثى المش ل ضربان: أشهرهما من له فرج امرأو وذ ر ر ل5)

ولدديس فيدده مددا يدددل علددى ذ وريتدده أو أنوثيتدده.  ، ال يشددبه واحدددا منهمددالدده ثقددب 

وشرح حدود ابن عرفدة للرصداع  ، (248 1تحرير ألفاظ التنبيه للنووي) :انظر

(1 168.) 

( 174 1( والبيددان للعمرانددي )345 1للمدداوردي ) الحدداوي ال بيددر :( انظددر6)

 (. 10 2والم موع للنووي )

 (. 47 2( والم موع للنووي )132 1نهاية المطلب لل ويني) :( انظر7)

 (. 78 1( وروضة الطالبين للنووي)87 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر8)
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 ان له ذ ران  أ[8]ب ولو ،ال داللة (1)فاألصا ،بالحيض والمني
و ذا لو  ،(2)االه في الروضة ،انتقض الوضور بالخارج من  ل منهما

لق للمرأو فر ان  ما في شرح   وينتقض بالخارج من  ل   ،(3)المهذبخ 
 .(5)االه اسسنوي ،(4) ما دل عليه  الم الرافعي، من سبيلي ا بل المرأو

ألنه أو ب ً(6)ف نه ال يو ب الوضور على المشهور أي إل المني قوله
وهو  ،وهو الاسل بخصوصية فال يو ب أهونهما ،أعظم األمرين

أعظم الحدين وهو الر م الوضور بعمومه   نا المحصن لما أو ب 
 وفي و ه ،بخصوصه لم يو ب أهونهما وهو ال لد بعموم  ونه  نا

االه  ، ونه خار ا  واأل بر ب ونه ميتا  أنه يو ب الحدث األصار ب
 ً(2)واوار السب ي(1()9)ور حه ابن الرفعة (8)وال ويني(7)القاضي أبو الطيب

                                                           

(و فاية النبيه 48 2( والم موع للنووي )90 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر1)

 (. 97 13البن الرفعة)

 (. 73 1( روضة الطالبين للنووي)2)

 (. 41 2( الم موع للنووي )3)

 (. 12 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر4)

 (.213 2المهمات لدسنوي ) :( انظر5)

( وعمددو 382 1( و  فاية النبيه البن الرفعة)4 2الم موع للنووي ) :( انظر6)

 (.37 1( و فاية األخيار للحصني)17 1) البن النقيب السال  وعدو الناس 

درس  ، القاضي أبو الطيدب ، بن طاهر الطبري الشافعي ( طاهر بن عبد ه7)

 ددان ثقددة صدداداا  ورعددا  عارفددا  بأصددول الفقدده  ، علددى أبددي الحسددن الماسر سددي

لم أر ممدن رأيدت أ مدل ا تهدادا  وأشدد تحقيقدا  :"اال الشي  أبو يسحاا ، وفروعه

وشددرح  ، التعليقددة ال بددرى فددي فددروع الشددافعية :من مؤلفاتدده"وأ ددود نظددرا  مندده

 للخطيدددب ، هدددـ. انظدددر: تددداري  بادددداد450وتدددوفي سدددنة  ، ختصدددر الم نددديم

 (.491 1وطبقات ابن الصالح ) ، (491 10)

 (.149 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر8)

 ، ( هددو ن ددم الدددين أحمددد بددن محمددد بددن علددي األنصدداري البخدداري الشددافعي9)

شددي  اسسددالم وحامددل لددوار الشددافعية فددي  :. اددال ابددن شددهبةالشددهير بددابن الرفعددة

 ، عصرر. ان أع وبدة فدي استحضدار  دالم األصدحاب ال سديما فدي غيدر مظانده

ال فاية فدي شدرح التنبيده :وأع وبة فدي معرفدة نصدوص الشدافعي. مدن مصدنفاته
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 ما ح ار  ،ألنه  الحيض يو ب الاسل والوضور باالتفاا
أن  (6)البن خيران (5)عن اللطي  (4)ل ن نقل اسسنوي ،(3)الماوردي

 الحيض والنفاس ال يو بان الوضور. 

أن المو ب للوضور أو الاسل خروج الخارج من بول  (7)األصا فائدة
مخرجه  ولو أنسد   قوله .أو  نابة أو حيض مر القيام يلى الصالو

أي اطر دوام ح م  نقض فخرج المعتادأي ث ِقب  وانفتح تحت معدته
 ،اسنسان البد له من مخرج يخرج منه البول والاائطألن  ًالطهارو

وح ى  ،(8)واطر به في الروضة ،مقامهف ذا انسد األصلي اام ما انفتا 
فعلى هذا ما اطر به ال  ،(10)والتحقيق (9)فيه خالفا  في شرح المهذب

                                                                                                                                                             

وشددذرات  ، (948 1) ابددن  ثيددرطبقددات  :انظددروالمطلددب فددي شددرح الوسدديط. 

 (.21 6الذهب البن العماد) 

 (.382 1 فاية النبيه البن الرفعة) :( انظر1)

 تحقيق   صقر الاامدي. ، (195 1( االبتهاج شرح المنهاج )2)

 (.307 1) الحاوي ال بير :( انظر3)

 (.44 20اية يلى أوهام ال فاية  لدسنوي)الهد:( انظر4)

 ، يشتمل على أل  ومئتدي بداب وتسدعة أبدواب ، ( هو  تاب  ثير األبواب  دا  5)

 ، ولم يرتبه المصن  الترتيب المعهدود حتدى ينده  عدل الحديض فدي آخدر ال تداب

ال  ، وهو دون التنبيه.وادد ادال فيده ابدن الصدالح:"و ي  لطيد  مدر  ثدرو أبوابده

و تبدده أربددر  ، ايددل: ينهددا ألدد  ومئتددان وتسددعة أبددواب ، أعلددم أ ثددر أبوابددا مندده

( وطبقات ابدن الصدالح 142 2وستون  تابا". انظر: طبقات ابن ااضي شهبة )

(2 599.) 

شددي  الشددافعية. اددال  ، البادددادي ( أبددو علددي الحسددين بددن صددالا بددن خيددران6)

مددر حسددن المددذهب واددوو  ، ن مددن أفاضددل الشدديوخ وأماثددل الفقهددارالخطيددب:  ددا

هدـ. 320الورع.رفض القضار وأن ر على ابن سريج توليه القضار. تدوفي سدنة 

 (.459 1وطبقات ابن الصالح ) ، (272 3انظر: طبقات السب ي )

 (.110 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر7)

 (.73 1( روضة الطالبين للنووي)8)

 (.8 2للنووي ) ( الم موع9)

 (.76( التحقيق للنووي )10)
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وال ي ب الوضور بمسه وال الا سل  ،(1)  ي الح ر فيه على األظهري  
و ذا ال يثبت به المهر وسائر أح ام  ،(2)باسيالج فيه على األصا

عدم النقض يذا نام  (4)المهذبوصحا في شرح  ،(3)الوطر على المذهب
وبس ون العين  ،بفتا الميم و سر العين-والمعدو  ،مم نه من األرض

وهو من  ،الموضر الذي يستقر فيه الطعام -مر فتا الميم و سرها
كدود  وكذا نادر   قوله .(5)الم ان المنخس  من تحت الصدر يلى السرو

ألنه لما  ًأي و ذا ينقض خروج نادر من الثقب المنفتا في األظهر
 ،(6)ساوى المخرج األصلي في المعتاد و ب أن يساويه في النادر

الضرورو في  عله مخر ا  ينما هي ألن  ًبالنادر(7)ال ينتقض والثاني
أو فوقها وهو منسد أو تحتها وهو منفتح فال في  قوله .في المعتاد
فدن العادو فيما تحيله الطبيعة أن تدفعه يلى  ،أما في األولى (8)األظهر
وأما في الثانية فلعقدان الضرورو و]شبهها  ،فهذا يشبه القير ،أسفل

 ،أنه ينتقض أما في األولى فدنه البد من مخرج والثاني ،(9)ب ائفة[
وأما في الثانية فدنه مخرج تحت المعدو فينتقض الخارج منه 

انفتاح األصلي فال  [ب 11]أ دو مرولو انفتا فوا المع ، األصلي
وفيه  ،(1)وأشعر به  الم المصن  ،(10) ما   م به الرافعي، ينقض

                                                           

 (.9 2الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.73 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر2)

 ، (73 1وروضددة الطددالبين للندددووي) ، (188 1البيددان للعمراندددي ) :( انظددر3)

 (.268 1والن م الوهاج للدميري)

 (.15 2( الم موع للنووي )4)

هددذا هددو المعددرو  عنددد  :( واددال268 1الددن م الوهدداج للدددميري) :( انظددر5)

هددي  :(138 13واددد اددال فددي لسددان العددرب) ، األطبددار واللاددوين وأ ثددر الفقهددار

 موضر الطعام ابل أن ينحدر يلى األمعار. 

 (. 14 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر6)

 ( االدددده الباددددوي فقددددد أاددددر اددددول ربيعددددة:"خروج غيددددر المعتدددداد ال يددددنقض7)

 (.300 1الوضور".انظر:التهذيب للباوي )

 (.8 2والم موع للنووي ) ، (14 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر8)

 ( ما بين المع وفين من نسخة ب.9)

 (. 15 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر10)
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والمنفتا في المعدو  المنفتا فواها ومحل هذا التفصيل في  ،(2)و ه
االنتقاض في  (3)ف ن  ان أصليا  فال خال ]في[ ،االنسداد أو العارض

فواها وسوار النادر  الخارج من المنفتا سوار  ان دون المعدو أو
 أي سوار أ ان بنوم   زوال العقل قوله الثاني. (4)االه الماوردي ،وغيرر

أما في  ،(5)أم شرب ذو الحا ة أم غيرها أم س ر   أم يغمار   أم  نون  
 (6)روار أبو داود (فمن نام فليتوضأ(لعينان و ار السه ا)) ‘فلقوله ،النوم

وأما البوااي فدن الذهول معها أبلغ من  ،(8)ويسنادر حسن (7)وابن ما ة
. (10)على ذل  في ال نون واسغمار (9)ونقل ابن المنذر اس ماع ،النوم

 ،هو الذي ي ول معه االستشعار بخال  النعاس والنوم النااض
وسماع  الم الحاضرين من عالمة  ،والرؤيا من عالمات النوم

                                                                                                                                                             

 (.8 2الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.63 1( اال به المحاملي في اللباب)2)

 .)ب(من نسخة  ( ما بين المع وفين3)

 (. 309 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر4)

 (.96 8مختصر الم ني ) :( انظر5)

( 203بددداب فدددي الوضدددور مدددن الندددوم بدددرام ) ، (  تددداب الطهدددارو52 1( )6)

 فمن نام فليتوضأ((. ، و ار السه العينان))ولفظه:

( 477بدداب الوضددور مددن النددوم بددرام ) ، (  تدداب الطهددارو وسددننها161 1( )7)

 فمن نام فليتوضأ". ، العين و ار السه"ولفظه

وفدي "( وادال ابدن الملقن:18 2( اد حسن هذا الحديث النووي في الم موع )8)

تحفددة  :انظر"يسددناد مقددال ل ددن ذ ددرر ابددن السدد ن فددي سددننه الصددحاح المددأثورو

 (.149 1المحتاج يلى أدلة المنهاج البن الملقن )

 ، (143 1) البددن المنددذر األوسددط فددي السددنن واس مدداع واالخددتال  :انظددر (9)

 (. 72 1و ذل  نقله ابن القطان في اساناع في مسائل اس ماع )

من القلب مدر بقدار ال نون  وال االستشعار  :( الفرا بين ال نون واسغمار10)

الحر ددة والقددوو فددي األعضددار واسغمددار  وال االستشددعار مددر فتددور األعضددار. 

 (.22 2انظر: الم موع للنووي )
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 . (1)النعاس

بسين - والسَّه، (2)ما ي ربط به الشير -ب سر الواو والمد- الِو ار فائدة
 ،(3)أصله َسه وهو حلقة الدبر -مهملة مشددو مفتوحة بعدها هار

. وفي (5)المنر لاة والعقل ،(4)أن اليقظة هي الحافظة لما يخرجوالمعنى 
 (7)ومشى المصن  (6)صفة ي ميَّ  بها بين الحسن والقبيا االصطالح
واال  ،على أن النوم م يل للعقل فاالستثنار متصل (8)والرافعي
إل نوم  قولهالنوم يسترر. ال نون ي يله واسغمار يامرر و (9)الا الي

                                                           

( 393 1( و فايدددة النبيددده البدددن الرفعدددة)178 1البيدددان للعمراندددي ) :( انظدددر1)

 (.28 1( ونص على الرؤيا في األم للشافعي )269 1والن م الوهاج للدميري)

 ، ( مددادو )و دددا(193 5النهايددة فددي غريدددب الحددديث واألثددر البدددن األثيددر )( 2)

 ( مادو )و أ(. 883)ص  ومفردات ألفاظ القرآن ال ريم للراغب األصفهاني

 ، ار  ددأفراسو معهددا أسددت ، ( وهددو مددن األسددت. وأصددلها سددتة بددو ن فددرس3)

فحذفت الهار وعوض منها الهم و فقيل أست. ف ذا رددت يليها الهار وهي المها 

 ، وحددذفت العددين التددي هددي التددار انحددذفت الهمدد و التددي  ددىر بهددا عددوض الهددار

النهايددة فددي غريددب الحددديث واألثددر البددن األثيددر  :فتقددول سدده بفددتا السددين. انظددر

 (مادو )سه(.385 2)

نَة( م4) ن  لمة: )وسن( والوسن: هو النعداس وهدو الافلدة والافدوو ( وأصل )الس ِ

 وهددو أول النددوم والهددار فيهددا عددوض عددن الددواو المحذوفددة ومندده اولدده عمددر 

د  الشَّْيَطاَن((. انظر ، أ واِظ  اْلَوْسنَانَ :))لرسول ه  مع م المقداييس فدي  :َوأَْطر 

( 872ص( و مفدددردات ألفددداظ القدددرآن ال دددريم )1092اللادددة البدددن فدددارس)ص

 ( مادو )وسن(. 162 5والنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )

 (. 198 1)تحرير ألفاظ التنبيه للنووي :( انظر5)

( ومانددي 206 6( والبيددان للعمرانددي )222 3المهددذب للشدديرا ي ) :( انظددر6)

 (. 143 1المحتاج للشربيني)

 (. 74 1( وروضة الطالبين للنووي)21 2الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (. 18 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر8)

 (. 533 2الوسيط للا الي ) :( انظر9)
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ان  ))(2)¢لقول أنس (1)أي ف نه ال ينقض هذا هو المشهور ممكن مقعده
رؤوسهم  تخفقينتظرون العشار فينامون حتى ‘ أصحاب رسول ه 

 ،بسند صحيا (3)روار أبو داود ((ونؤاألرض ثم يصلون وال يتوض
أن النوم ينقض مطلقا  على أي هيئة  (5)وفي اول ،نحور (4)وعند مسلم

يستحب الوضور من النوم مم نا  للخروج من  (6)وعلى األصا ، ان
وال فرا في المم ن بين أن ي ون مستندا  يلى حائط أو شير  ،الخال 

فلهذا حذ   ،أ يل لسقط أو ااعدا  على األرض أو على الدابةلو 
ولو نام مم نا  ف الت يحدى يليتيه  ،باألرض (7)المصن  تقييد المحرر

عن األرض ابل االنتبار انتقض وين  ان بعدر أو معه أو ش  لم 
وال فرا بين أن تقر يدر على األرض  ،األصل الطهاروألن  ًينتقض

                                                           

وروضددددة  ، (21 2الع يدددد )وفددددتا ، (315 1الوسدددديط للا الددددي ) :( انظددددر1)

 (.392 1و فاية النبيه)، (74 1الطالبين للنووي)

ي ندى  ، خادم رسول ه  ، بن النظر األنصاري الخ ر ي ( أنس بن مال 2)

صدحابي  ليدل مدن خيدار  ، وأمده أم سدليم بندت ملحدان األنصدارية ، بأبي حمد و

 دعدا لده النبدي  ، عشدر سدنين وعمدرر عشدر سدنين  خددم النبدي  ، الصحابة

هددـ(. 92و ددان ذلدد  فددي عددام)  ، سددنة( 99فلددم يمددت يال وعمددرر) ، بطددول العمددر

 ، (110 1االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب البددن عبدددالبر القرطبددي ) :انظددر

واسصابة في تميي  الصحابة البن ح ر  ، (395 3وسير أعالم النبالر للذهبي)

(1 275 .) 

بداب فدي الوضدور مدن الندوم بدرام  ، (  تاب الطهدارو51 1سنن أبي داود ) (3)

(200.) 

باب الدليل على أن نوم ال دالس ال  ، (  تاب الحيض181 3( صحيا مسلم )4)

ينددامون ثددم   ان أصددحاب رسددول ه "( ولفظدده376يددنقض الوضددور بددرام )

 يصلون وال يتوضؤون".

 (.96 8مختصر الم ني ) :( االه الم ني. انظر5)

و فايددددة  ، (15 2والم مددددوع للنددددووي ) ، (28 1األم للشددددافعي ) :( انظددددر6)

 (. 38 1األخيار للحصني)

 تحقيق   محمد عبدالرحيم سلطان. ، (23)ص،(  المحرر للرافعي7)
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 الثالث. (2)ر على األصاؤلم ينتقض وضو (1)محتبيا  أو ال تقر ولو نام 
وارئ أيضا   ( 3) {ېئ ې ې ې} لقوله تعالى التقاء بشرتي الرجل والمرأة

فعط  اللمس على الم ير من الاائط ورتب  ب[8]ب (4){أولمستم}
واللمس هو  ،فدل على  ونه حدثا  عليها األمر بالتيمم عند تعذر المار 

ۅ ۉ } ويشهد له اوله تعالى(6)وغيرر (5)¢ال س  باليد  ذل  فسرر ابن عمر

 (2)ظاهر ال لد والبشرو (1)((عل  لمستل)) (8)¢لماع ‘ واوله  ،.( 7) {ائ

                                                           

 :أن ي لس على أليتده, رافعدا لر بتيده محتبيدا عليهمدا بيديده. انظدر ( االحتبار:1)

 (.393 1 فاية النبيه البن الرفعة)

وادد فصدل أبدو الفيداض البصدري  ، أنه ي ب عليه الوضدور :( والو ه الثاني2)

  :وهدذا التفصديل هدو ، القول في هذر المسدألة ممدا ي دون و هدا  ثالثدا  فدي المسدألة

 :ث ال تنطبق أليار على األرض اندتقض ويال فدال. انظدرين  ان نحي  البدن بحي

 فايدة النبيده  ، (15 2( والم مدوع للندووي )317 1للمداوردي ) الحاوي ال بير

 (.393 1البن الرفعة)

 .43سورو النسار ( 3)

 :( اددرأ بحددذ  األلدد  بعددد الددالم حمدد و وال سددائي مددن القددرار السددبعة. انظددر4)

 (.246)ص الوافي في شرح الشاطبية للقاضي

باب الوضور مدن ابلدة  ،  تاب الطهارو ، (60 2( أخر ه مال  في الموطأ )5)

 ، ( تدداب الطهددارو180 1والشددافعي فددي مسددندر ) ، (134الر ددل امرأتدده بددرام )

 (. 61باب في ابلة الر ل امرأته و سها بيدر برام )

( باب الوضور مدن المالمسدة 198 1فقد روى البيهقي في السنن ال برى ) ( 6)

 (. 606( وعن ابن مسعود برام )605عن عمر بن الخطاب برام )

 .7سورو األنعام ( 7)

معددود  ، ومداع  لقدب ، ويقدال: ين اسدمه غريدب ، ( ماع  بن مال  األسلمي8)

وهدو الدذي اعتدر   ،  تابدا  ب سدالم اومدهو تدب لده رسدول ه  ، في المددنيين

و دان محصدنا  فدر  م. روى عنده ابنده عبدد ه بدن  ، على نفسه بال نا تائبا منيبدا  

لقددد رأيتدده  ))لمددا ر ددم مدداع  بددن مالدد  اددال:أن النبددي    ، مدداع  حددديثا  واحدددا  

سددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب البددن اال :يتحضددحض فددي أنهددار ال نددة((. انظددر

 واسصدددابة فدددي تمييددد  الصدددحابة البدددن ح دددر ، (1345 3عبددددالبر القرطبدددي )

(5 251.) 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

143 

 ،والمعنى فيه أنه مظن ة  لثوران الشهوو ،وفي ح مها اللسان واللثة
وأفهم  المه أنه ال نقض بين الر لين والمرأتين والخنثيين والخنثى 

وأنه  ،مر المرأو أو الر ل وال المرأو والر ل يذا  ان حائل وين را
 االنتقاضوأنه ال فرا في  ،(3)ال ينقض مس العضو المبان وهو األصا

اللمس عمدا  أو سهوا  وبشهوو وغيرها وال بين العلم وال هل وال  بين
بين العضو األصلي وال ائد والسليم واألشل وال بين ال بير الذي ال 

في ال مير و  م  (4)ي شتهى وغيرر وال بين الحي والميت على الصحيا
 ،ينقضون وينتقضون (8)والعنين (7)والخصي(6)بأن المراهق (5)من  وائدر

                                                                                                                                                             

بدداب: هددل يقددول اسمددام  ، ( تدداب الحدددود167 8( أخر دده البخدداري تعليقددا )1)

 ت. للمقر: لعل  لمست أو غم 

 بشر"."( مادو:413 1لسان العرب البن منظور) :( انظر2)

 ، (395 1و فايددة النبيدده البددن الرفعددة) ، (318 1الوسدديط للا الددي ) :( انظددر3)

 (.272 1والن م الوهاج للدميري )

( وبدده اطددر العراايددون والباددوي ونقلدده القاضددي حسددين فددي تعليقدده عددن نددص 4)

ونقددل القاضددي أن الشددافعي  ، -وه أعلددم-وهددو الصددحيا والددرا ا  ، الشددافعي 

 ، نص على االنتقاض في مس الدذ ر المقطدوع وعلدى عدمده فدي اليدد المقطوعدة

ومددنهم مددن اددرر  ، فمددن األصددحاب مددن نقددل وخددرج ف عددل فددي المسددألتين خالفددا

والشدرع ورد بمدس الددذ ر  ، وفدرا بأنده مدس ذ درا  ولددم يلمدس امدرأو ، النصدين

 ، (34 2فددتا الع يدد  شددرح الددو ي  للرافعددي ) :المددرأو وه أعلددم. انظددر ولمددس

 (.277 1والن م الوهاج للدميري) ، (30 2الم موع للنووي )

 (.75 1( روضة الطالبين للنووي)5)

لسددان العددرب البددن  :هددو الاددالم الددذي اددد اددارب الحلددم. انظددر :( المراهددق6)

 رهق".:"( مادو346 5منظور)

للمددداوردي  الحددداوي ال بيدددر :: هدددو المقطدددوع الخصددديتين. انظدددر( الخصدددي7)

(11 44.) 

 ، وربمددا يشددتهي ال مدداع وال ينالدده ، : الر ددل العددا   عددن ال مدداع( العنددين8)

( والنهايددة فددي 302 9البيددان للعمرانددي ) :وربمددا تعييدده مباضددعة النسددار. انظددر

 ( مادو:"عيا".301 3غريب الحديث واألثر البن األثير )
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إل  قوله. (2)بشهوو ال ينقض على الصحيا (1)أن لمس األمرد وفيها
ا في األظهر سوار  انت من نسب أم من رضاع أم مصاهرو  محرما

ألنها ليست في مظنة الشهوو بالنسبة يليه حتى لو لمسها بشهوو ف نه ال 
ألنها  ااال (5()4)والباوي (3)ينتقض أيضا   ما   م به القاضي حسين

والقوالن مبنيان على  ،(6)الثاني ينتقض لعموم اآليةو ، الر ل في حقه
أنها  وايل (7)أنه هل ي و  أن يستنبط من النص معنى يخصصه أم ال؟

ال تنقض ين  انت من النسب وتنقض ين  انت من رضاع أو 
 . (8)مصاهرو

ضابط من ي و  النظر يليها والخلوو بها وال ينتقض الوضور   فائدة

َم ن احها تحريما  مؤبدا  لسبب مباح لحرمتها فأخت  بلمسها  ل من حر 

ال و ة وبنتها ابل الدخول والمحرمة بوطئ الشبهة أو بلعان أو 

 . (9)الم وسية تنقض بال خال 

                                                           

هددو الشدداب الددذي بلددغ خددروج لحيتدده وطددر  شدداربه ولددم تبددد لحيتدده.  :( األمددرد1)

 مرد""( مادو:70 31لسان العرب البن منظور) :انظر

 (.30 2الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.338التعليقة للقاضي حسين ص) :( انظر3)

 (.303 1التهذيب للباوي ) :( انظر4)

 (. 322 1ال بير ) الحاوي ال بير( واد   م به أيضا  الماوردي في 5)

 (.28 2( والم موع للنووي )32 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر6)

من اول األصوليين ومن اول الشافعي أيضا أنه ي و  أن يسدتنبط  ر( المشهو7)

التمهيددد فددي تخددريج الفددروع علددى األصددول  :مددن الددنص معنددى يخصصدده.انظر

 (.375)ص لدسنوي

األول  :أن هدذر المسدألة فيهدا ادولين :(28 2( اد ح ى النووي في الم موع )8)

ح دار الرويداني  :والثاني ، وهو المذهب والصحيا عدم التفريق وعدم االنتقاض

 وهذا ليس بشير". وه أعلم.:"القطر باالنتقاض ثم اال

 (. 28 2( انظر: الم موع للنووي )9)
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وضور  ألنها مباشرو تنقضً (1)والملموس كالمس في األظهر قوله

ال ينتقض ط هر  (2)والثاني ،الالمس فنقضت وضور الملموس  ال ماع

فواعت يدي على بطن ادمه وهو في ))~الملموس لحديث عائشة 

هو من  والملموس ،و وابه احتمال الحائل ،‘تعني النبي  ،(3)((الس ود

 ذا ، وين و د فعل اللمس منها ،أن المرأو ملموسة وايل ،لمسه المس

نبه عليه في  ،اوال   (6)وينما ح ار الرافعي ،(5)أنه و ه (4)في الروضة

أما  ول تنقض صغيرة وشعر وسن وظفر في األصح قوله. (7)المهمات

والتي  ،النتفار المعنى ًوهي التي لم تبلغ حدا  ت شتهى فيه فال ،الصايرو

فأما  ،(9)والمر ر فيها يلى العر  على الصحيا ،(8)ت شتهى تنقض اطعا  

                                                           

ححه األ ثددرون  ددالا الي والمحدداملي ( نددص عليدده فددي القددديم وال ديددد وصدد1)

والمددداوردي والرافعدددي وال ر ددداني والبادددوي والندددووي وهدددو الصدددحيا وه 

 ، (317 1والوسيط للا الدي ) ، (332 1للماوردي ) الحاوي ال بير :أعلم.انظر

والم مدددوع  ، (33 2وفدددتا الع يددد  للرافعدددي) ، (302 1والتهدددذيب للبادددوي )

 (. 26 2للنووي )

وردي عددن البددويطي والنددووي عددن حرملددة وصددححه الرويدداني ( نقلدده المددا2)

والم مددوع للنددووي  ، (332 1للمدداوردي ) الحدداوي ال بيددر :والشاشددي. انظددر

(2 24 .) 

بدداب مددا يقددال فددي  ، (  تدداب الصددالو296 3( أخر دده مسددلم فددي صددحيحه )3)

 (. 486الر وع والس ود برام )

 (.75 1( روضة الطالبين للنووي)4)

 اذ". و ه ش:"( اال5)

 (.34 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر6)

 (.221 2( المهمات لدسنوي )7)

(. ونقددل النددووي أندده رأى فددي تعليددق أبددي 28 2الم مددوع للنددووي ) :( انظددر8)

وه أعلددم. "الصددايرو مثددل أن ي ددون لهددا سددبر سددنين فمددا دونهددا:"حامددد أندده اال

 (.28 2الم موع للنووي ) :انظر

الصايرو مثدل أن ي دون :"النووي أنه رأى في تعليق أبي حامد أنه اال ( ونقل9)

 (.28 2الم موع للنووي ) :وه أعلم. انظر"لها سبر سنين فما دونها
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وو ه  ،البوااي فدن معظم االلتذاذ فيها ينما هو بالنظر دون اللمس

وفي البوااي أن لذل  ح م البشرو  ،االنتقاض في الصايرو عموم اآلية

و عل في  ،والمراد بذل  المتصل ،في الحل بالن اح والتحريم بالطالا

القطر  الخال  فيما عدا الصايرو طريقين أصحهما (1)ح المهذبشر

بل اآلدمي مس ق   الرابع قولهعلى و هين.  والثانية ،بعدم النقض

أي مس   ر من الفرج ب  ر من بطن ال   بال حائل  بباطن الكف

لما روت  ًأو أنثى وسوار  ان من ذ ر   ،سوار  ان ا بَل نفسه أو غيرر

ن مس الذ ر م)) يقول‘ سمعت رسول ه  االت (2)بسرو بنت صفوان~

ن مس ذ رر م))وفي رواية ،(3)روار الداراطني ((الوضور

 (1)صححه اسمام أحمد (5)((ن مس فر هم))وفي رواية ،(4)(فليتوضأ(
                                                           

 (.27 2( الم موع للنووي )1)

بنددت أخددي وراددة بددن  ، فددل بددن القرشددية األسددديةبددن نو ( بسددرو بنددت صددفوان2)

. روت بسدرو عدن النبدي   ، وايل: بنت صفوان بن أمية مدن بندي  ناندة ، نوفل

وسدددعيد بدددن المسددديب  ، وعدددروو بدددن ال بيدددر ، وروى عنهدددا مدددروان بدددن الح دددم

: لهدا سدابقة اديمدة وه درو. وادال ابدن حبدان:  اندت مدن  ، وغيرهم اال الش دافعي 

اسصددابة فددي تمييدد   :صددعب:  انددت مددن المبايعددات. انظددرالمهددا رات. واددال م

( واالسدتيعاب فدي معرفدة األصدحاب البدن عبددالبر 51 8الصحابة البن ح در )

 (.1796 4القرطبي )

بداب مدا روي فدي لمدس القبدل  ، (  تداب الطهدارو265 1( سدنن الدداراطني )3)

ذ درر فدال يذا مدس أحدد م ))( ولفظده527والدبر والذ ر والح م في ذلد  بدرام )

 يصلين حتى يتوضأ((.

(  تداب 270 1( هذر رواية أخرى عن بسرو أخر ها الدداراطني فدي سدننه )4)

بدداب مدا روي فددي لمدس القبددل والدددبر والدذ ر والح ددم فدي ذلدد  بددرام  ، الطهدارو

¢ من مس ذ رر فليتوضأ ((.وهدي روايدة أيضدا  عدن ابدن عمدر  ))( بلفظ:537)

باب ما روي فدي  ، (  تاب الطهارو267 1أخر ها أيضا  الداراطني في سننه )

مدن مدس ذ درر ))( بلفظ:531لمس القبل والدبر والذ ر والح دم فدي ذلد  بدرام )

 فليتوضأ وضورر للصالو((.

(  تداب 265 1ي سدننه )( هذر رواية أخرى عن بسرو أخر ها الدداراطني فد5)

بدداب مدا روي فددي لمدس القبددل والدددبر والدذ ر والح ددم فدي ذلدد  بددرام  ، الطهدارو

 من مس فر ه فليتوضأ وضورر للصالو((.))( بلفظ:528)
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عن عمرو  (5)والبيهقي (4)وروى اسمام أحمد ،(3)وابن حبان (2)والترمذي

 ،فليتوضأيما ر ل مس فر ه أ)) بن شعيب عن أبيه عن  در رفعه

نقل الترمذي عن  [أ 12]أ  ((ت فر ها فلتتوضأوأيما امرأو مس  

 ًففي غيرر أولى ،ف ذا ثبت النقض في فرج نفسه ،(6)البخاري تصحيحه

وال خال  في النقض بمس  ،(7)ويدل له رواية الداراطني ،ألنه أفحش

ينقض  (10)ومس المقطوع(9)والصحيا أن مسه ناسيا   ،(8)المتصل عامدا  

 ًف نه ال ينقض ، ما أفهمه يطالاه واحتر  بباطن ال   عن ظاهرها

 وهو في اللاة ،(11)أحاديث الباب  ار في بعضها لفظ اسفضارألن 
                                                                                                                                                             

 (.1966( برام )423 1) ( مسائل اسمام أحمد رواية أبي داود الس ستياني1)

بدداب الوضددور مددن مددس الددذ ر  ، (  تدداب الطهددارو126 1( سددنن الترمددذي )2)

 هذا حديث حسن صحيا".:"( حيث اال82برام )

( بداب ذ در خبدر ثدان يصدرح بدأن الوضدور مدن 400 3( صحيا ابن حبان )3)

 (.1116مس الفرج برام )

( 7076بددرام )¢ عمددرومسددند عبددده بددن  ، (223 2( مسددند اسمددام أحمددد )4)

 من مس ذ رر فليتوضأ وأيما امرأو مست فر ها فلتتوضأ((.))ولفظه

( باب الوضور من مس المرأو فر هدا بدرام 210 1) ( السنن ال برى للبيهقي5)

(637.) 

مددن مددس الددذ ر بدداب الوضددور  ، (  تدداب الطهددارو129 1( سددنن الترمددذي )6)

 اال محمد: أصا شير في هذا الباب حديث بسرو".:"( واد اال84برام )

 من مس الذ ر الوضور((.:))( وهو اوله 7)

( والبيدان 130 1نهاية المطلب لل دويني ) :( أي ال خال  في المذهب. انظر8)

 (.267 1( والن م الوهاج للدميري)188 1للعمراني )

 :روى الو هين أبو عبده الحناطي. انظدر ، ينقض( وهنا  و ه آخر أنه ال 9)

 (.  408 1( و فاية النبيه البن الرفعة )35 2فتا الع ي  للرافعي)

أن الشافعي نص على أن مدن  :(341 1( نص القاضي حسين في التعليقة )10)

 (.29 2الم موع للنووي ) :مس ذ را مقطوعا تنتقض طهارته. وانظر أيضا  

يذا أفضى أحد م بيدر يلدى :"( اوله 216 1في سننه ) ( فقد روى النسائي11)

 فر ه فليتوضأ".
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و أنه يشير  ،(2) ذا علل به الرافعي ،(1)لئببطن ال   من غير حا المس  

وبه صرح  ،يلى أن اسفضار مس مقي د فيحمل المطلق على المقيد

وكذا في  قوله .الراحة مر األصابر وبطن ال   ،وفيه بحث ،(3)غيرر

ألنه فرج فانتقض الوضور بمسه  ًأي دبر اآلدمي الجديد حلقة دبره

ن مس م))أنه ال ينقض لمفهوم (4)وعن القديم ،عمال  بالحديثين

ملتقى  والمراد بق بل المرأو ،المنفذملتقى  والمراد بحلقة الدبر ،(5)((ذ رر

 الشفرين على المنفذ. ويستفاد من  الم المصن  عدم النقض بمس  

، ألنه ال يسمى فر ا   ًالعانة واألنثيين واسليتين وما بين القبل والدبر

 قوله .(6)والحْلقة ب س ان الالم على المشهور و ذا حلقة الحديد والعلم

 ما ال ي ب  (7)أي ف نه ال ينقض في ال ديد بهيمةل فرج  أ[9]ب 

ألنه ي ب الاسل  ًينقض (8)وفي اول ،وال يحرم النظر يليه ،سترر

ظاهر  (9)اال في شرح المهذب ،باسيالج فيه فينقض  فرج المرأو

                                                           

 (. 73 4( انظر: تهذيب األسمار واللاات للنووي)1)

( والشددددددددددرح الصدددددددددداير 39 2فددددددددددتا الع يدددددددددد  للرافعددددددددددي) :( انظددددددددددر2)

 (.34 1ونص عليه الشافعي في األم ) ، مخطوط""أ[38للرافعي]

( والم مدددوع 39 2للرافعدددي) ( وفدددتا الع يددد 34 1األم للشدددافعي ) :( انظدددر3)

 (. 39 1( و فاية األخيار للحصني)36 2للنووي )

 (.34 2الم موع للنووي ) :( ح ار ابن القاص وهو غير مشهور. انظر4)

( 128 1( ونهايدددة المطلدددب لل دددويني )318 1الوسددديط للا الدددي ) :( انظدددر5)

نددووي ( والم مددوع لل36 2( وفددتا الع يدد  للرافعددي)187 1والبيددان للعمرانددي )

 ( 276 1( والن م الوهاج للدميري)34 2)

 (. 290 3( انظر: لسان العرب البن منظور)6)

 ، (351 1للمداوردي ) الحداوي ال بيدرو، (24 1) ( انظر: اسانداع للمداوردي7)

 (. 34 2والم موع للنووي )

الوسديط للا الدي  :القاص عن الشدافعي وهدو غيدر مشدهور. انظدر ( ح ار ابن8)

( 36 2( وفدددتا الع يددد  للرافعدددي)128 1( ونهايدددة المطلدددب لل دددويني )38 1)

 (. 276 1( والن م الوهاج للدميري )34 2والم موع للنووي )

 (. 39 2( الم موع للنووي )9)

 [/ 12 ] 
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ال  واال ،بقبلها (1)يطالاهم شمول الخال  ابلها ودبرها وخصه الرافعي

 ،اآلدمي ال ينقض في القديم فالبهيمة أولىدبر ألن  ًينقض دبرها اطعا  

ف نه ح ى عن  ،وليس بقديم ،و أنه بنار على أن النقض بقبلها اديم اال

انتهى. فعلى األظهر لو أدخل  (3)وابن عبداألعلى (2)ح اية ابن عبدالح م

أن  (6)عن الدارمي (5)وفي شرح المهذب ،(4)يدر فيه لم ينتقض في األصا

أي ا بال   وينقض فرج الميت والصغير قولهح م الطير  ح م البهيمة. 

لشمول  والذكر األشل وباليد الشالء في األصح ومحل الجب ،ود برا  

                                                           

 (. 59 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر1)

 دان مدال ي  ، هدـ(182ولد سنة ) ، بن عبدالح م المصري ( محمد بن عبده2)

ثدددم ر دددر يلدددى مدددذهب مالددد . روى عدددن  ، وال م اسمدددام الشدددافعي   ، المدددذهب

ما رأيدت "اال ابدن خ يمدة: ، و ماعة ، وابن وهب ، والليث بن سعد ، الشافعي

من محمد بن عبدد ه بدن  ، في فقهار اسسالم أعر  بأااويل الصحابة والتابعين

تددوفي  ، وغيرهددا"سدديرو عمددر بددن عبددد الع ي "لدده مصددنفات منها ، د الح ددم"عبدد

 (.155 1طبقات ابن  ثير ) :انظر هـ(.268ر سنة )بمص

أحد أصحاب الشافعي رضي  ، ( أبو موسى يونس بن عبد األعلى بن حيان3)

و ان عالمة في علم  ، والم ثرين في الرواية عنه والمال مة له ، ه عنه

لم يشار ه في  مانه في هذا أحد و ان محدثا   ، األخبار والصحيا والسقيم

|ما رأيت بمصر أعقل من يونس بن ))أنه اال:¬  ليال . يروى عن الشافعي 

( وطبقات 163 1طبقات ابن  ثير ) :هـ(. انظر264عبد األعلى((. توفي سنة )

 (.249 7خل ان) ( ووفيات األعيان ال بن170 2السب ي )

( 1/130هن ي  جملخ د ي  وعيين ) :( صببا جيفعدجي  جي  ج    جيب مت  جين  ي  غ  او جنظن4)
 (و2/39(  ججمل ع  ي  ع   )1/153(  ةن جملل د ي ن  ي)1/406  ف ي  جي بما نبي جين حم  )

 (و2/39( ججمل ع  ي  ع   )5)
أخول جيفقوا يوي  ، موي أة و  جيفو  حمم  جيققوب نج جيو جدمس( ي   بي يب  جيعجح  بي ي   أبع جيف6)

حي وووي  ،  ووو ك أحووو  جيفقدووو أ معصوووع  ا ـيووول  أ  جيفخ ووو "أ  جحل وووب جمد بم وووسو قووو   ي وووا ج خمد:
جملووول د    "جن وووتل  د" يقوووع  جيفوووحمن"و موووي  تبا: ،  يوووتر ا    قووو ةن جمل ووو ةه ، جيفقوووا  جحل ووو  

طبقووو ا جبوووي جيفووو ل  ، (4/182 ووووو جنظووون: طبقووو ا جي وووبرس )448 بووو  جحل ووواو  وووع   ووو  : 
 (و1/218)
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والخال  في محل   ،(1)لخروج ذل  عن مظنة الشهوو ًال والثاني ،االسم

ونبه عليه  ،(2)ف ن بقي شاخص انتقض اطعا   ،ال ب  ما لم ي ن شاخص

 (4)وتعبيرر باألصا يخال  تعبيرر في الروضة ،(3)في المحرر

 بالصحيا. 

على استوار فاألصا ين  انت  ،ولو مس ببطن يصبر  ائد  فروع

يطالا النقض  (6)وفي شرح المهذب ،فال (5)األصابر نقضت ذل  ]ويال[

محمد بن سعيد  ونقل القاضي ،ينه المشهور واال، بها عن ال مهور

ولو  ،في مفتاح الحاوي تقيدر بما يذا  انت ثابتة في بطن ال  (7)العدني

عملت وين  ، ان له  فان عاملتان أو غير عاملتين فبأيهما مس انتقض

وصحا في  ،(8)أحدهما نقضت دون األخرى على األصا في الروضة

                                                           

(  جيووون  ي   ةوووون 342-1/340) جحلووو    جيربووو ( حروووق جيقوووعيب  دهوووح جم   جملوووو  د     1)
  حرووا بفوول   جيعهووا جي وو ي  ، (  جي ووع  40-2/39(  جينج حمووس    ووتح جيحم يوو  )1/151جملوول د )

 (و  2/37  ججمل ع  )
(  ججمل وووع  ي  وووع   2/63  وووتح جيحم يووو  ي نج حموووس) ، (1/407 ف يووو  جي بموووا نبوووي جين حمووو  )  :( جنظووون2)
 (و2/40)
 ( حتقمن / ي   يب جينحما   خ ك جيحم   أو  1/27( جيند ي نج حمس )3)
 (و1/75( د    جيخ يبب ي  ع  )4)
 ( م  بب جملحمرع ب مي ن    ) (و5)
 (و2/40 ع  ي  ع   )( ججمل6)
جيقن ووووس جيخوووو   جمصووووه جيم وووو ي جيحموووو ي جيفوووو  حمس جيق  ووووس دبموووود  ( ي وووو  بووووي  ووووحمم  بووووي  وووون7)

 قونأ     وعك  ون ي ووق  ، جيق  وس يود جيو يي جيخو    يحمون  ـبوي  ونو  يوو   نفوا بحمو ك ـيوم ي
  جحلبمفوس  ي وس بوي ي و  جمقحموب جي بمو    غو  ا  مدون   ق  س ي ك جين س أ  برون بوي ي و

جيوووووووو د جي ظووووووووما    وووووووونل ب ووووووووا   جيوووووووونمحي "جيفقووووووووا   فوووووووو و ي توووووووو دي   جن توووووووو أ   ووووووووي م يف  ا:
جيووووونقا ججل ووووو      ووووونل جيووووون    جيفووووونجة "و  وووووع   ووووو   "  جحلووووو    جيربووووو "،  "مفتووووو ل "جينحما

  ووولدجا جيووول د  ، (7/251جي وووعأ جي مووو  م وووه جيقووونك جيت  ووو  ي  ووو     ) :ه(و جنظووون842)
 (و9/357نبي جيحم   )

 (و1/75( د    جيخ يبب ي  ع  )8)
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والذ ران العامالن ينتقض بمس  ل  ،النقض ب ل منهما (1)التحقيق

ف ن  ان أحدهما عامال  انتقض به فقط على األصا في  ،منهما

وهل يعر  عمل الذ ر  ،(4)ح ار اسسنوي ،(3)وشرح المهذب (2)التحقيق

وال لدو التي  ،(5)و هان في الختان من الروضة ؟بال ماع أو بالبول

 . (6)ت ول بالختان تنقض ما دامت متصلة ف ن أ بينت فال. االه الماوردي

باطن ألن  ً(7)أي في األصا ول ينقض رأس األصابع وما بينها قوله

ال   هو ما يستتر عند يطباا يحدى الراحتين على األخرى بتحامل 

ينقضان ألنهما  (8)وايل ،بينها خارج عنهورؤوس األصابر وما  ،يسير

االه  .وأما الممسوس فر ه فال ينتقض اطعا   ،من  نس بشرو ال  

 اوالن  الملموس.  وايل(10)و اد في الروضة (9)الرافعي

يذا مس المش ل فر ا  واضحا  أو فر ي نفسه أو فر ي مش ل   فرع

وذ ر  مش ل انتقض أو أحد فر يه أو أحد فر ي مش ل أو فرج نفسه 

وين مس أحد فر يه ثم صلى الصبا ثم توضأ ثم مس اآلخر ثم  ،فال

صلى الظهر فاألصا أنه ال ي ب اضار واحدو منهما  ذا أطلقه 
                                                           

 (و77( جيتبقمن ي  ع   ) 1)
 ( جملنه  جي  بنو2)
 (و2/41( ججمل ع  ي  ع   )3)
 (و2/223  ع  ) جملد  ا يأل ، حتقمن/ ي   جيف م ي ، (1/367(     جيت ج يأل  ع )4)
مووي  وو ك يووا   وونجك  ايد وو   وو    مووف  ، (  قوو    وون  وول  جمل وواي    محموون  جحلوو يغ   ج توو ك5)

 (و10/181يحمن  ي ه جيل ن م د   ؟ جنظن: د    جيخ يبب ي  ع  )
 (و1/341ي    د   ) جحل    جيرب ( 6)
جحلوو     :ججلووعيينو جنظوون  حروو   يووي جيفوو  حمس نفوو ا  دهبووا ، (  ووع قووع  أ  ي ووس  جبووي أ   نيوون 7)

 ، (2/36  وتح جيحم يو  ي نج حمووس) ، (1/131 هن يو  جملخ وود ي  وعيين ) ، (1/350ي  و  د   ) جيربو 
 (و2/37 ججمل ع  ي  ع   ) ، (1/186جيبم ك ي حم نجي )

 (و1/404( دح ا جبي جين حم     ف ي  جي بما )8)
 يرووين مل أهوو   "، رخووعط" [38(  جيفوونل جيفوو   ي نج حمووس]2/65 ووتح جيحم يوو  ي نج حمووس) :( جنظوون9)

 إمن  جيقخ  ه    ك مي جي ع     د    جيخ يبب       جحل  وم  جيق  مو   ، جينج حمس قخ    جمل اي 
  يري جينج حمس   ن أنا جينجهح مي ج   و

 (و1/76( د    جيخ يبب ي  ع  )10)
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في شرح (3))والقفال(وصورها القاضي حسين  ،(2)والنووي(1)الرافعي

أما لو توضأ لمس  ،بما يذا توضأ لحدث آخر (4)التخليص والطبري

الفرج احتياطا  فال يفيدر شيئا  فلو صلى الصبا بعد مس أحدهما ثم مس 

أما يذا  ،(5)اآلخر وصلى الظهر من غير وضور أعاد الظهر اطعا  فقط

مس الواضا خنثى ف ن مس منه ما له مثله انتقض فينتقض وضور 

يذا لم ي ن بينهما محرمية وين  الر ل بمس ذ ر الخنثى والمرأو بفر ه

مس ما ليس له لم ينتقض ولو مس أحد المش لين فرج صاحبه ومس 

اآلخر ذ ر األول انتقض أحدهما ال بعينه ل ن ل ل واحد منهما أن 

 األصل الطهارو. ألن  ًيصلي

أي عند القدرو على المار أو التراب  ويحرم بالحدث الصالة قوله

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} لقوله تعالى ًسوار  انت فرض عين أو  فاية أو نفال  

 يقبل ه ال))(7)وفي الصحيحين ،تقديرر يذا امتم محدثين ،اآلية ( 6) {ک پ

في ذات الر وع  (8)وهو ي ماع ،((صالو أحد م يذا أحدث حتى يتوضأ

 ‘لقوله  ًأي بأنواعه والطواف قولهوس دو التالوو والش ر  الصالو. 

اال  (2)والحا م (1)والنسائي (9)روار الترمذي (الطوا  بالبيت صالو( ))

                                                           

 رخعط"و"/أ[39(  جيفنل جيف   ي نج حمس]2/73يحم ي  ي نج حمس) تح ج :( جنظن1)
 (و77-1/76(  د    جيخ يبب ي  ع  )2/44ججمل ع  ي  ع   ) :( جنظن2)
ـا  ، يم وووتقما جي فووو  ، ( دأيووو  إ ووو     ووول  جير  ووو 3)   وووا أهووو  أحووو جا ن ووود ي ق  وووس ح وووب  تووو 

 (و 2/46 ع  ) أي  ا  دل   س يب د  جي ع     ججمل ،  نل جيت  م ""جمسا
  و، حتقمن/ يبم  بي   مل جيحم ن (1/281)( جيتحم مق  جير و ي خ  4)
  ق   قند   بق ا أنا إ ج م   نهما جنتق    عأ و ، ( منا م  يفنهما مجمحم ا 5)
 .6سورو المائدو ( 6)

(   135ـ  ن  قبووه صوو   ب وو  طدووعد بوونقا ) ، (  توو   جيع ووعأ1/39( صووبمح جيب وو د  )7)
(  تووووو   1/204 صوووووبمح م ووووو ا ) ، (6954ـ    جيفووووو   بووووونقا ) ، (  تووووو   جحلموووووه9/23)

 (و2)ـ   هع  جيخد د  ي ف   بنقا  ، جيخد د 
( 1/277(  جيووو م     جيووو با جيع ووو ج )1/420( حروووق جإلمجووو   جبوووي جين حمووو     ف يووو  جي بموووا )8)

 (و 1/81 جحلفين    ف ي  جمخم د )
ـ  موووو  هوووو أ   جيروووو ل   جيخووووعج  بوووونقا  ، ( أبووووعج  جحلوووو 2/285 وووو ي جي موووول  ) :( جنظوووون9)
 و"إن أنرا  تر  عك  ما ، جيخعج  حع  جيبم  م ه جيف  "(  يفظا960)
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‘ ن النبي أ))وثبت (4)¢والصواب أنه مواو  على ابن عباس  (3)السب ي

يصا طوا  الوداع من غير طهارو وي بر  . وايل(5)((توضأ للطوا 

 ( 7) {پ ڀ ڀ ڀ ڀ} لقوله تعالى ورقهوحمل المصحف ومس  قوله. (6)بالدم

ومعنار النهي والحمل أفحش من المس في  ،صياته صياة الخبر

وال فرا بين المس بأعضار الوضور وغيرها وين  ،اسخالل بالتعظيم

 ،ر ال تابةال يحرم يال مس موض (1).وفي و ه(8)النا الحدث ال يحلها

                                                                                                                                                             

ـ  إةو  جيرو ل   جيخوعج  بونقا  ، (  تو   جمل   وا4/132جي  ي جير و ي    ةس ) :( جنظن1)
ـ  إـحوو  جيروو ل   جيخووعج  بوونقا  ، (  توو   م   ووا جحلوو 5/222(   وو ي جي  وو ةس )3931)
 (و2922)
( 2/293(  )1686 تووو   جمل   وووا بووونقا )  ، (1/630جمل وووت دل ي وووق جيفوووبمبب ) :( جنظووون2)

  صببا جميبو ي   إد جأ جي  موه    وني  أح  يوغ م و د جي وبمه ، (3058ـ   عد  جيبقن  بنقا)
 (و 4/304)
 حتقمن / صقن جي  م  و  ، (1/205( جنبتد ج  نل جمل د ج )3)
وحبر هذر األمة  ، ابن عم رسول ه  ، بن عبدالمطلب بن العباس( عبده 4)

 ، بم ة وبنو هاشم بالشعب ابل اله رو بثالث سنين¢ ولد  ، وتر مان القرآن

 ، نحوا من ثالثين شهرا  وحدث عنه وعن  بار الصحابة ٪وصحب النبي 

ودعا له  ، وروى عنه خلق  ثير ، بن  بير وغيرهم وارأ عليه م اهد وسعيد

 هـ(. 68مات بالطائ  سنة) ، اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل":"فقالالنبي 

واسصابة في تميي  الصحابة البن  ، (331 3سير أعالم النبالر للذهبي) :انظر

 (.121 4ح ر )

قبوووه أك  ، ـ  موووي طووو   ـيبمووو  إ ج قووو ل مرووو  ، (  تووو   جحلووو 2/152( أخنهوووا جيب ووو د  )5)
(  تووو   2/906(  م ووو ا )1614مث خووونج إى جيفوووف  بووونقا ) ، مث صووو ق د حمتوووب ، ينهووو  إى بمتوووا

مووووي جيبقوووو أ ي ووووق جإلحوووونجل   وووونل جيتب ووووه بوووونقا  ، ـ  موووو  ي وووو ل مووووي طوووو   ـيبموووو    ووووحمق ، جحلوووو 
 (و 1235)
لج جيعهووا جي ووع     ججمل وع   جبووي جين حموو      قو   ووحمف  و ، (   ون  أبووع يحمقوع  جمبمووعوده    هدوو ا 6)

(   ف يو  جي بموا نبوي 8/17(  ججمل وع  ي  وع   )4/300هن ي  جملخ د ي  وعيين ) : ف ي  جي بماو جنظن
 (و7/390جين حم  )

 .79سورو الوااعة ( 7)

 (و1/422 ف ي  جي بما نبي جين حم  )  :(   ع مم  ن خ    ماو جنظن8)
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و ها  غريبا  أنه  (2)وح ى ابن الصالح في فوائد رحلته عن التقريب

وخرج بلفظ المصح  التوراو واسن يل وما نسخت  ،ي و  مطلقا  

واعلم أن التحريم مخصوص بحالة  ،(3)تالوته من القرآن في األصا

ف ن اضطر يلى حمله لارا أو حريق ونحور  ا  حمله  ،االختيار

ي د   ب[9]ب وين حمله على طهارو ثم أحدث ولم  ،ي ب بل ،(4)اطعا  

ألنه  ً(5)وكذا جلده على الصحيح قوله .من يودعه  ا  له حمله

ألنه وعار لما  تب عليه  ًال يحرم [ب 12]أ  (6)وايل ، ال  ر منه

وما كتب لدرس  ،وخريطة وصندوق فيهما مصحف قوله .القرآن

فدنهما متخذان  ،أما في الخريطة والصندوا (7)قرآن كلوح في األصح

 ،ف ذا اشتمال عليه منر المحدث منهما تعظيما   ،للمصح  منسوبان له

وأما في اللوح فدن القرآن  ،الو هين في العالاة أيضا  (8)وح ى الرافعي

وو ه ال وا  في الثالث أن  ،اد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصح 

هم من  المه ال وا  في وف   ،األشيارالمصح  ال يصدا على هذر 

أما الصندوا المتخذ  ،وهو  ذل  ،الخريطة والصندوا المنفصلين

 ما صرح به في شرح ، للمصح  فيحرم حمله وهو فيه بال خال 

في مسألة اللوح بالصحيا مر أن  (1)وعبر في الروضة ،(9)المهذب

                                                                                                                                                             

 (و1/279ج ي  م  )( جنظن: جي  ا جيع   1)
 (و 2/240جملد  ا يأل  ع  ) :( جنظن2)
  ف يووووووو  جي بموووووووا نبوووووووي جين حمووووووو   ، (2/70 ججمل وووووووع  ي  وووووووع   ) ، (2/108 وووووووتح جيحم يووووووو ) :( جنظووووووون3)
 (و  1/427)
 (و2/70ججمل ع  ي  ع   ) :( مك جي ن دجا  بمح جيظعدجاو جنظن4)
(   ججمل ووع  ي  وووع   2/95(    ووتح جيحم يووو  ي نج حمووس)1/245ي  وو  د   ) جحلوو    جيربووو  :( جنظوون5)
 (و2/67)
( حرس  هد ا حر   جيق  س ح وب  جملتوع   جينج حموس   حمقبوا جي وع   جنوا  هوا  و     جملول د 6)

 (و2/67(   ججمل ع  ي  ع   )2/102 تح جيحم ي  ي نج حمس)  :  حممفو جنظن
 دهبوووووا جينج حموووووس    وووووتح جيحم يووووو   ، عهوووووا ججلخووووون ججلوووووعج (  جي2/68ججمل وووووع  ي  وووووع   ) :( جنظووووون7)
 ( مي غ   نهمح بم د  و 1/97(  أ  د إى جيعهدب ججلعيين   هن ي  جملخ د)2/104)
 (و2/102 تح جيحم ي  ي نج حمس) :( جنظن8)
 (و2/68( ججمل ع  ي  ع   )9)
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ويت عبارو فق ،ال وا  في اللوح ونحور نقل عن األ ثرين (2)الماوردي

أي يذا لم ي ن مقصودا   حل حمله في أمتعة واألصح قولهال تاب. 

 ،(3)ألنه لما لم ي ن هو المقصود لم يحصل اسخالل بالتعظيم ًبالحمل

 قوله .ألنه ممنوع منه عند االنفراد فمنر مر التبعية ًال يحل (4)والثاني

عليه  أي وما في معناهما مما  تب وتفسير آي وكتب تفسير ودنانير

القرآن ال للدراسة   تب األصول والفقه والثوب المطر  بآيات من 

 ما االه ، ل نه ي رر ،ألنه ال يقصد ب ثبات القرآن فيها ارارو ًالقرآن

في  (6)و  م في الحاوي ،ال يحل تعظيما  للقرآن والثاني .(5)المتولي

بتحريم المس والحمل يذا  (7)واطر المصن  ،الثياب المطر و بالتحريم

ف ن لم ي ن فو هان خالفا  لما أفهم  ، ان القرآن في التفسير أ ثر

"ومقتضى القطر بالتحريم تسليم ال وا  عند  (8)اال اسسنوي .يطالاه

واد عبر في  ،التساوي وهو اياس المذ ور في الحرير ونحور"

ألن حمل  ًل قلب ورقه بعود قوله .بالصحيا في الدنانير (9)الروضة

                                                                                                                                                             

 (و1/80( د    جيخ يبب ي  ع   )1)
( قووع  جم  وونيي   م وواي  هووعج  محووه جي ووعل ي وو دن 1/249) جحلوو    جيربوو ( جملوو  د   نقووه   2)

 أموو  مو    وون  جمل يوف   وا أقووف ي موا    و ل جملوو  د    إمنو  قوو    ، ي فوبم ك  ووع ا مووي غو  طدو د 
ن جيوووع  هلوووا م وووا  ن مووو  مووو  ن  ت بووو   موووا موووي ه ووو     دقوووا "( أي ووو ا:1/245)جحلووو    جيربووو   

 جي ث ي  فبف"
 قوو   جيب ووع     ، (1/248) جحلوو    جيربوو نق ووا جملوو  د      ، ي جيفوو  حمس( حروو   حنم وو  يوو3)

( 1/424 دهبووا جبووي جين حموو     ف يوو  جي بمووا ) ، بووا قخوو  أصووب ب   ـيحموونج ":"(1/278جيتدووليد )
 (و2/68 جي ع     ججمل ع  )

د ي ب وع  (  جيتدولي1/98(  هن ي  جملخ د ي  عيين )1/248ي    د   ) جحل    جيرب  :( جنظن4)
 (و1/424(   ف ي  جي بما نبي جين حم  )2/68 ججمل ع  ي  ع   ) ، (1/278)
 حتقمن: يم ق جيفدن و  ، (322 ت   جإلـن  ي  تع  )  :( جنظن5)
 (و1/247ي    د   ) جحل    جيرب ( 6)
 قخوو  بووا  ووليا جملوو  د    ، (2/69(  ججمل ووع  ي  ووع   )1/80د  وو  جيخوو يبب ي  ووع  ) :( جنظوون7)

 (و 1/116(  جين  ي   ةن جملل د )1/247) جحل    جيرب   
 (و2/242جملد  ا يأل  ع  ) :( جنظن8)
 (و6/80( د    جيخ يبب ي  ع  )9)
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بعود عما لو     مه على  واحتر  بقوله ،(1)بعض المصح  مقصودا  

ألن  ًفيه التحريم (2)ف ن المذهب ،والب األوراا بها ،يدر أو أصبعه

وأن الصبي المحدث  قوله .(3)و هان وايل ،التقليب حقيقة ينما هو باليد

أي ال من المس وال من الحمل ال في المصح  وال في  (4)ل يمنع

 ،ت ليفهم استصحاب الطهارو مما يعظم فيه المشقةألن  ًاأللواح

ي ب على الولي والمعلم منعه منه اياسا  على الصالو مر  (5)والثاني

والخال  في  ،يمنر من المصح  دون األلواح (6)وفي و ه ،الحدث

وال ي و  تم ين غير ، (7)في غيررفيمنر  ،الحمل المتعلق بالدراسة

 قلت قوله. (8)االه في شرح المهذب ،لئال ينته ه ًالممي  من المصح 

ألنه غير  ًوهللا أعلم(9)وبه قطع العراقيون ،األصح حل قلبه بعود

                                                           

 (  هدب يي  تد ج ن  نمب  أهنا دهبعج ي ل ججلعج و 2/68(  ق  نقه جي ع     ججمل ع  )1)
(  جيع وومت ي  وو ج  1/98(  هن يوو  جملخ وود ي  ووعيين )1/249ي  وو  د   )  جحلوو    جيربوو :( جنظوون2)
 (و2/68(  ججمل ع  ي  ع   )1/330)
(  ُنِ ووود ج ووو   2/68(  ججمل وووع  ي  وووع   )1/98( نقوووه ج ووو   ججلوووعيين   هن يووو  جملخ ووود )3)

( جيقووووووع  جي وووووو ي 1/201ي وووووو جدمس يووووووي جمصووووووب    حرووووووا بفوووووول     نقووووووه جيحم وووووونجي   جيبموووووو ك )
 ووو       جيتق موووود   ،  مي   ووون    يوووا خ  وووو ا "  حمقووود ج وووو   ججلوووعيين بقعيووووا ، ي ب ووو ج يب
( مووو  أنوووا 1/423  ووولج نقوووه  ووولج جيتحمقمووود جبوووي جين حمووو     ف يووو  جي بموووا )" دوووع غ يتو ، ـيق ووومد

 ن خ     حتنمي  ق مبد  إبصبحما  يع م  ح ةه مي ثع "و:"ق  
 (و2/69(  ججمل ع  ي  ع   )2/107ي نج حمس) (  دهح  لج جيقع     تح جيحم ي 4)
 (و1/426( صبح  لج جيقع    جير    جيب  جيسو  لج نق ا جبي جين حم     ف ي  جي بما )5)
 (و1/426(   ن  لج جيعها جبي جين حم     ف ي  جي بما)6)
 (و1/282جي  ا جيع  ج ي  م  ) :( جنظن7)
 (و2/69( ججمل ع  ي  ع   )8)
  وولج  ووع جملوونج   ، جم   / جمح وو   :مفووخ ح يخ قووا جيفوو  حمم   يقفوو  ك بووا أحوو  أموونيي (   ووع9)

جخت   :"  ووووو   حموووووه  يوووووا جإلمووووو ل جيفووووو  حمس    ت بوووووا  ، إ ج أط ووووون   مق بوووووه جملووووولج د جمخووووونو
 يحموين ـيحمونجقمب أبوع ح مفو   جبوي أ  يم وقو جي و ي / ، -7  ع مخبوع  مو   تو   جمل ج -"جيحمنجقمب
  ووولج إ ج أط ووون  جخوووه جملووول د جيفووو  حمس  يق ب وووا مفوووخ ح  ، مصوووب   موووي أ وووه جيحمووونج يووونج  بوووا ج

ج  ن  جملحمووهب جي وو ي  ووع جملوو ، أبووع ح موو  جن ووفنجيمين :  ووم   وول  جيخنيقوو   ووع -ج ن وو نمعك أ  جملوونج    
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فصار   تابة القرآن على الشير الموضوع بين يديه  حامل وال ماس  

 وفراوا بين ال م   ،(1)من غير مس وال حمل وهو  ائ  على األصا

 ،(2)وله ح م ي  ائه في منر الس ود عليه ،متصل به والعود بأن ال م  

وي رر  ،واألولى أن يتطهر ،وي و  للمحدث مس األحاديث النبوية

ويحرم  تابته بشير  ،المس د وغيرر تابة القرآن على الحيطان في 

وال  ،(4). والمتطهر يحرم عليه مس المصح  بالعضو المتن س(3)ن س

ا وشك   قوله .(5)يحرم بايرر على المذهب في  ومن تيقن طهراا أو حدثا

يعني أن من تردد في الحدث بعد تيقن الطهارو أو  ضده عمل بيقينه

أما يذا  ،في الطهارو بعد تيقن الحدث ال يلتفت يلى التردد ويعمل بيقينه

وأما يذا تيقن الطهارو  ،(6)في الطهارو فباس ماع تيقن الحدث ثم ش   

 اال‘ ولما روي في مسلم أن النبي  ،وش  في الحدث فبالقياس عليه

 ،فأش ل عليه أخرج منه شير أم ال ،ذا و د أحد م في بطنه شيئا  ي))

ومن أمثلة  ، (7)((فال يخرج من المس د حتى يسمر صوتا  أو ي د ريحا  

أن يتيقن النوم ويش  هل  ان متم نا   في الحدث بعد تعين الطهرالش  

ولم يدر أيهما سبق؟ ومنها  ،أم ال؟ ومنها أن ينام ااعدا  ثم يميل وينتبه

أنه يش  في أنه لمس الشعر أو البشرو أو في أن ما عرض له رؤيا أو 

                                                                                                                                                             

 جإلهو ج    ، 136  "مق م  جيقن"هن ي  جملخ د ي  عيين :       لج جملع  و    جي او جنظن
 (و673-672)  بم ك جصخ ل جمل د ج ممح  بي مسمت جحل نمس

 (و 2/68(  ججمل ع  ي  ع   )1/249ي    د   ) جحل    جيرب  :( جنظن1)
 (و 2/68ججمل ع  ي  ع   ) :( جنظن2)
 جيو  ا جيع و ج  ، ، (1/426(   ف يو  جي بموا نبوي جين حمو  )1/80د    جيخ يبب ي  ع  ) :( جنظن3)

 (و 1/282ي  م   )
 (و2/69( ب  خ  و ق يا جي ع     ججمل ع  )4)
 جيوووووووو  ا جيع وووووووو ج ، (2/69 ججمل ووووووووع  ي  ووووووووع   )، (1/116ةوووووووون جملوووووووول د ي وووووووون  ي) :( جنظوووووووون5)

 (و1/282ي  م  )
 ، (1/197 جيحم ووووونجي   جيبمووووو ك ) ، (1/368) جحلووووو    جيربووووو جملووووو  د      :( حروووووق جإلمجووووو  6)

 جيو م     جيو  ا  ، (1/412 جبي جين حمو     ف يو  جي بموا ) ، (1/48 جي ع     د    جيخ يبب )
 (و1/283جيع  ج )

 . (134)ص( سبق تخري ه في7)
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 ،أو في أن المالمس له ر ل أو امرأو فال نقض في ال مير حديث نفس  

التردد سوار  وفي معظم أبواب الفقه هو ،الش  هنا (1)في الداائق واال

أما األصوليون فال يطلقونه يال  ،المستوي والرا ا ومرادر عند الفقهار

ين تيقن  واال ،المشهور (2)و عله الرافعي ،على مستوى الطرفين

ومقتضى  الم األصحاب خالفه. االه  ،الحدث يرفر بظن الطهارو

 فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما في األصح قوله .(3)السب ي

 فقيل ،يذا تيقن أنه و د منه طهارو وحدث وش  في السابق منهما

وصححه المصن   ،يل مه الوضور احتياطا   (5)وايل ،(4)يعمل بما ظنه

أنه األصا  (8)واال في  وائد الروضة ،(7)والوسيط(6)في شرحي المهذب

 (9)واألصا في ال تاب تبعا  للشرح ،عند  ماعة من المحققين

أنه ينظر فيما   أ[10]ب أنه المفتى به (11)وفي المهمات ،(10)والروضة

 ،ف ذا و د منه الطهارو والحدث عند طلوع الشمس مثال   ، ان ابلهما

ألنه تيقن ًفهو اآلن متطهر ،ف ن يذ ر أنه ابل الطلوع  ان محدثا  

                                                           

 (.  33 1( داائق المنهاج للنووي )1)

ل ن لو ظن الطهارو بعد الحدث لدم يستصدحب ح دم الحددث بدل "¬:( فقد اال 2)

ف ذا ح م الش  واحد في الطرفين وح م الظدن فدي الحددث  ، له أن يصلى بالظن

 (.85 2فتا الع ي  للرافعي) :انظر"روبخال  ح مه في الطها

 تحقيق   صقر الاامدي.  ، (210 1( االبتهاج شرح المنهاج)3)

 (. 284 1( ف ن استويا فمحدث. االه الدميري في الن م الوهاج )4)

بحدددر المدددذهب  :( ح دددار القاضدددي أبدددو الطيدددب عدددن عامدددة األصدددحاب. انظدددر5)

 (.415 1( و فاية النبيه البن الرفعة )160 1للروياني)

 (. 65 2( الم موع للنووي )6)

 (. 328 1( التنقيا شرح الوسيط للنووي )7)

 (. 77 1( روضة الطالبين للنووي)8)

 (. 64 2( الم موع للنووي )9)

 (. 77 1( روضة الطالبين للنووي)10)

 (. 229 2( المهمات لدسنوي )11)
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وين  ،واألصل بقارها ،الطهارو بعد ذل  الحدث وش  في انتقاضها

 ما االه في شرح -تذ ر أنه  ان متطهرا  ف طالا ال تاب وال مهور 

 (2)والرافعي ،(1)وايدر المتولي ،أنه اآلن محدث -المهذب والوسيط

ألنه تيقن حدثا  بعد  ًوتبعهما المصن  بما يذا  ان يعتاد ت ديد الوضور

رو المتيقنة عند ف نه ال يدري أن الطها ،تل  الطهارو وش  في  واله

الطلوع متأخرو عن ذل  الحدث أو متقدمة عليه بأن ي ون اد والى بين 

وين  ان ممن ال يتطهر يال عن حدث في ون اآلن  االوا ،الطهارتين

فلو لم يتذ ر ما  ان ابلهما ل مه  ،طهارته بعد الحدثألن  ًمتطهرا  

 الوضور لتعارض االحتمالين من غير تر يا.

  

                                                           

 تحقيق: ليلى الشهري. ، (499( تتمة اسبانة للمتولي )ص1)

 (.82 2فتا الع ي  للرافعي) :( انظر2)
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 الخالر[]في آداب فصل 

 ًأي على الع س من المس د يقدم داخل الخالء يساره والخارج يمينه

وهذا ال يختص بالبنيان على  ،اليسار للمستقذر واليمين لايررألن 

فيقدم يسرار يذا بلغ موضر  لوسه  ،خالفا  لما توهمه عبارته (1)الصحيا

اليمنى واياسه أن يقدم  (2)من الصحرار ويمنار يذا فرغ. اال اسسنوي

و مير  ،في الصحرار في موضر الصالو  المس د

المذ ورو في الفضل محمولة على االستحباب يال [أ 13]أ اآلداب

أصله  ،االستقبال واالستدبار في الصحرار  ما سيأتي. والخالر ممدود

الم ان الخالي ثم نقل يلى موضر اضار الحا ة ل ونه يفعل فيه 

ول يحمل ذكر  قوله. (4)فصا من  سرهاواليسار بفتا اليار أ ،(3)غالبا  

ان يذا دخل  ))‘وألنه  ًأي ما فيه ذ ر ه تعالى تعظيما  له هللا تعالى

وفي  ،وصححه (5)حسنه الترمذي ((الخالر وضر خاتمه

وا تمر فيه ذ ر ه  ((ن نقش خاتمه محمد رسول هأ))(6)الصحيحين

اسم رسول ه بذ ر  (1)والرافعي (7)فلذل  ألحق الا الي ،‘وذ ر رسوله 

                                                           

 (.66 1( وروضة الطالبين للنووي)473 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر1)

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (385 1(  افي المحتاج لدسنوي)2)

 (.14 38)تاج العروس لل بيدي :( انظر3)

و تحرير ألفاظ  ، يسر":"( مادو447 15لسان العرب البن منظور) :( انظر4)

 (.72 1التنبيه للنووي)

 ، أبواب اللباس عن رسول ه  ، (281 3( أخر ه الترمذي في سننه )5)

 ، ( بلفظ )ن ع( بدل )وضر(1746اتم باليمين برام )باب ما  ار في لبس الخ

باب  ،  تاب الطهارو ، (5 1أما لفظ )وضر( فقد أخر ها أبو داود في سننه )

وابن ما ة في سننه  ، (19الخاتم ي ون فيه ذ ر ه تعالى يدخل برام )

باب ذ ر ه ع  و ل على الخالر برام  ،  تاب الطهارو وسننها ، (110 1)

 (.246 4صحيا وضعي  الترمذي ) :وضعفه األلباني. انظر( 303)

( 5872باب نقش الخداتم بدرام ) ، (  تاب اللباس157 7( صحيا البخاري )6)

خاتمدا  مدن بداب لدبس النبدي  ، (  تاب اللباس وال ينة198 7و صحيا مسلم )

 (.2092ولبس الخلفار له من بعدر برام ) ، ورا نقشه محمد رسول ه

 (.298 1الوسيط للا الي ) :( انظر7)
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يذا نقش اسما  من  .نعم ،الذ ر فالقرآن أولىويذا ثبت ذل  في  ،ه

أسمار ه تعالى التي تطلق على غيرر وأراد به غير ه أو نقش 

عن شرح  (2)ح ار العدني ،محمدا  وأراد به نفسه لم ي رر استصحابه

لو غفل عن ف ،(3)وال يختص هذا بالبنيان على األصا ،الوسيط للنووي

ا  قوله .عليه  ف ه ن ع الخاتم ونحور أو خا  عليه ضم   ويعتمد جالسا

ألنه  ًأي وينصب ادم اليمنى أي يضر أصابعها على األرض يساره

لما روي عن  ًأسهل لخروج الخارج واستعمال لليسرى فيما يليق بها

يذا أتينا الخالر أن نتو أ ‘ منا رسول ه ل  ع)) اال¢ سرااة بن مال 

ول يستقبل  قوله .(4)روار البيهقي (على اليسرى وننصب اليمنى(

فاألدب  ،يعني يذا  ان في بنار أو بين يديه ساتر القبلة ول يستدبرها

قبلوا القبلة باائط  تستال)) ‘لقوله  ًأن ال يستقبل القبلة وال يستدبرها

وأطلق  ،(5)متفق عليه (ستدبروها ول ن شراوا أو غربوا(توال بول وال 

واختار المصن   ،(7)و  م بها الرافعي في التذنيب ،ال راهة (6)المتولي

أي يذا لم يستتر  بالصحراءويحرمان  قوله .عدمها (8)في شرح المهذب

                                                                                                                                                             

 (.472 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر1)

  تحقيق  خالد الحربي. ، (148 1للعدني ) الحاوي ال بير( مفتاح 2)

 (.74 2ي )( والم موع للنوو473 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر3)

باب تاطيدة الدرأس عندد  ، (  ماع أبواب االستطابة156 1( السنن ال برى )4)

دخول الخالر واالعتماد علدى الر دل اليسدرى يذا اعدد ين صدا الخبدر فيده بدرام 

سلسدددلة األحاديدددث الضدددعيفة  :( وح دددم عليددده األلبددداني بأنددده من دددر. انظدددر457)

 (.5616( برام )245 12) والموضوعة وأثرها السير في األمة

باب ال تستقبل القبلدة بادائط أو بدول يال  ،  تاب الوضور ، ( صحيا البخاري5)

بداب ابلدة  ، ( تداب الصدالو88 1( و )144عند البنار أو  ددار أو نحدور بدرام )

(  تداب 51 3(. وصدحيا مسدلم )394لشام والمشرا برام )أهل المدينة وأهل ا

 (. 264باب االستطابة برام ) ، الصالو

 تحقيق: ليلى الشهري. ، (345( تتمة اسبانة للمتولي )ص6)

 (.663 1) ( التذنيب للرافعي7)

 (.78 2( الم موع للنووي )8)
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ف ن استتر اشترط في الساتر أن ي ون ارتفاعه ثلثي ذراع  ،لشير

ولو  لس في بنيان ولم  ،وأن ي ون بينه وبينه ثالثة أذرع فأال ،فأ ثر

ذ رر في شرحي  ،م يال في األبنية المعدو لذل ر  يستتر  ما ذ ر حَ 

لستر وعدمه ال مر مر ا فالتحريم على هذا دائر   ،(2)والمهذب (1)مسلم

ف ذا  ،ينما نهي عن ذل  في الفضار)) ƒ لقول ابن عمر ًالبنار وعدمه

والحا م  (3)روار أبو داود ( ان بين  وبين القبلة شير يستر  فال بأس(

ويحرم في الصحرار بال  ،يحل في البنيان بال شرط (5)وايل ،(4)وصححه

والدابة ونحوها  ،(6)وهو ما توهمه عبارو ال تاب و الم الرافعي ،شرط

 في الستر  ال دار وحيث ال يحرم فتر ه أدب. 

المقدس وال فال يحرم استقبال بيت  ،المراد بالقبلة ال عبة  فائدة

  .التحريم(8)وح ى ابن أبي الدم ،(7)االه من  وائدر .بل ي رهان ،استدبارر

                                                           

 (.53 3)مسلم للنووي( شرح صحيا 1)

 (.79 2( الم موع للنووي )2)

باب  راهية استقبال القبلة عند  ، (  تاب الطهارو3 1( سنن أبي داود )3)

 صحيا وضعي  أبي داود :( وحسنه األلباني. انظر11اضار الحا ة برام )

 (.11( برام )2 1)

( 551 تاب الطهارو برام ) ، (256 1( المستدر  على الصحيحين )4)

 . "هذا حديث صحيا على شرط البخاري:"واال

ومن التابعين:  ، ابن عمر :( وهو مذهب الشافعي وبه اال من الصحابة5)

للماوردي  لحاوي ال بيرا :مال  ويسحاا. انظر :ومن الفقهار ، الشعبي

 ، (159 1) ( وحلية العلمار في معرفة مذاهب الفقهار للقفال الشاشي257 1)

 (.78 2والم موع للنووي )

 (459-458 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر6)

 (.66 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر7)

القاضدي أبدو  ، ( يبراهيم بن عبده بن عبددالمنعم الهمدداني الحمدوي الشدافعي8)

ومؤلفاتدده: مشدد ل  ، سددمر مددن ابددن سدد ينة باددداد ، هددـ583ولددد سددنة  ، يسددحاا

هدددـ. انظدددر: سدددير أعدددالم الندددبالر 642وأدب القضدددار. تدددوفي سدددنة  ، الوسددديط

 (.116 8( طبقات السب ي)126 23للذهبي)
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أي يذا  ان في الصحرار أو  ان هنا  غيرر يلى حيث ال  ويبعد قوله

ان يذا ذهب  ))‘النبي ألن  ًيسمر للخارج منه صوت وال يشم له ريا

 قوله .(2)وفي الصحيحين نحور ،(1)صححه الترمذي ((يلى الاائط أبعد 

روار  (ن أتى الاائط فليستتر(م))‘لقوله ًأي عن عيون الناس ويستتر

والستر يحصل بالرحلة وبالن ول في  ،(4)وصححه ابن حبان (3)أبو داود

أو بذيله على الم  وم به في  غير مثمرو   من ش رو   أو بقرب   وهدو  

ف ن  ان  اال اسمام البلقيني ،(6)والروضة (5)الشرح

الحا تين ستر المقعدو بالراحلة ثم ين أم نه يرخار  ب[10]ب يقضي

 ‘واال ،للفحش فيهوينما ادمنا ستر المقعدو  ،ذيله من  هة القبلة فعل

وليعلم  ،(7)الحديث (( ن لم ي د يال أن ي مر  ثيبا  من رمل فليستدبررف))

                                                           

 تددداب  ، (74 1سدددنن الترمدددذي ) :حدددديث حسدددن صدددحيا. انظدددر :( وادددال1)

 دان يذا أراد الحا دة أبعدد فدي المدذهب بدرام باب ما  ار أن النبدي  ، الطهارو

بداب التخلدي عندد  ، (  تداب الطهدارو161 1وروار أبو داود في سدننه ) ، (20)

بدداب  ، طهددارو(  تدداب ال18 1( والنسددائي فددي سددننه )1اضددار الحا ددة بددرام )

 :حسددن صددحيا. انظددر :( واددال األلبدداني17اسبعدداد عنددد يرادو الحا ددة بددرام )

 (. 1( برام )1 1صحيا وضعي  سنن أبي داود )

باب الصالو في ال بة الشدامية  ،  تاب الصالو ، (81 1(  أخر ه البخاري )2)

بدداب المسددا علددى الخفددين بددرام  ، (  تدداب الطهددارو65 3( ومسددلم )363بددرام )

(472.) 

بدداب االسددتتار فددي الخددالر بددرام  ، (  تدداب الطهددارو9 1( سددنن أبددي داود )3)

(35 .) 

بددداب االسدددتطابة بدددرام  ،  تددداب الطهدددارو ، (258 4( صدددحيا ابدددن حبدددان )4)

 التعليقدات الحسدان علدى صدحيا ابدن حبدان :وضعفه األلباني. انظدر ، (1410)

(3 84 .) 

 (.78 2( الم موع للنووي )5)

 (.65 1( روضة الطالبين للنووي)6)

بدداب االسددتتار فددي الخددالر بددرام  ، (  تدداب الطهددارو9 1( أخر دده أبددو داود )7)

بدداب االسددتطابة  ،  تدداب الطهددارو ، (258 4( وابددن حبددان فددي صددحيحه )35)
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فيه التستر عنه من  انب أن الستر يذا  ان هنا  ناظر وا ب وال ي 

في الساتر في الصحرار أو البنار الواسر  انتهى. ويشترط ،دون  انب

وأن ال ي يد ما بينه وبينه على ثالثة أذرع  ،أن ي ون ثلثي ذراع فأ ثر

ولو  ان بينه وبينه  ،عدا  له  ا ف ن  ان م   ،يذا لم ي ن البنار معدا  لذل 

 يبولن ال)) ‘لقوله ًوال يبول في مار را د اولهأ ثر من ثالثة أذرع. 

والنهي  ،(2)ويروى "الرا د" ،(1)متفق عليه ((أحد م في المار الدائم

وين  ان  ،يشمل القليل وال ثير وال اري ين  ان اليال   رر البول فيه

وينباي أن يحرم البول في القليل  (3)اال في شرح المهذب ، ثيرا  فال

بال راهة  (4)و  م في ال فاية ،فيه يتالفا  عليه وعلى غيررألن  ًمطلقا  

ولهذا ينباي  ،(5)"أن المار بالليل لل ن" في ال اري ال ثير ليالً  لما ايل

 (7)وغيرر (6)صا في سنن أبي داود وجحر قوله .أن ال ياتسل فيه أيضا  

                                                                                                                                                             

صدددحيا وضددعي  سدددنن أبدددي داود  :وضدددعفه األلبدداني. انظدددر ، (1410بددرام )

 (.  84 3والتعليقات الحسان على صحيا ابن حبان) ، (2 1)

بدداب البددول فددي المددار الدددائم  ،  تدداب الوضددور ، (57 1( صددحيا البخدداري )1)

بداب النهدي عدن البدول  ، (  تداب الطهدارو81 3وصحيا مسلم ) ، (239برام )

 (. 282في المار الرا د برام )

بدداب النهددي عددن البددول فددي  ، (  تدداب الطهددارو80 3سددلم )(  مددا فددي روايددة م2)

 (. 281المار الرا د برام )

 (.93 2( الم موع للنووي )3)

 (.440 1(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

فقد  ، ( هذر العبارو اشتهرت في  تب الفقهار من غير نسبتها لقائل معين5)

( وابن الرفعة في  فاية النبيه 464 1ذ رها الرافعي في فتا الع ي  )

ولم أا  على دليل في  ، ( وغيرهم278 1) ( وابن الملقن في اسعالم440 1)

 المسألة وه أعلم. 

لنهي عن البول في ال حر باب ا ، (  تاب الطهارو8 1( سنن أبي داود )6)

 (.2 1صحيا وضعي  سنن أبي داود ) :( وضعفه األلباني. انظر29برام )

باب ال راهية فدي  ، (  تاب الطهارو84 1( روار النسائي في السنن ال برى )7)

 ( وضعفه األلباني.30البول في ال حر برام)
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ْحر ، (((1)نهى أن يبال في ال حر‘ ن النبي أ)) بضم ال يم وس ون -وال  

هو الثقب المستدير  -ب سر ال يم وفتا الحار-ِ َحرو   معه -الحار

بفتا السين -وهو الَسَرب  ،ويلحق به المستطيل المنبطا ،النا ل

 ،وألنه اد ي ون فيه حيوان ضعي ، مسا ن ال ن ً ألنها يقال-(2)والرار

ن سعد أ)) (3)وفي المستدر  للحا م ،فيؤذيه أو ين سه فيتأذى أو اوي  

نحن اتلنا  ميتا  فقالت ال ن فبال اائما  فخر   اوم   (5)أتى سباطة(4)¢بن عبادو

وفي  ،((فؤادر ئبن عبادو رمينار بسهمين فلم نخط سيد الخ رج سعد

وال مر بينهما  ،أن سبب موته أنه بال في  حر (7)وغيرر (6)الشامل

لئال تردر  ًأي وال يستقبل الريا بالبول ومهب ريح قوله. (8)محتمل

                                                           

حار و حرو. أ  :وال مر ،  ل شير تحفرر الهوام والسباع ألنفسها :( ال حر1)

 (.183 2لسان العرب البن منظور) :انظر

 (.292 1الن م الوهاج للدميري) :(  انظر2)

باب:  ، (  تاب معرفة الصحابة 283 3( المستدر  على الصحيحين )3)

 (. 5102منااب سعد بن عبادو الخ ر ي النقيب برام )

لدده  ، بددن دلدديم  أبددو ادديس األنصدداري الخ ر ددي السدداعدي ( سددعد بددن عبددادو4)

 انت له مناادب  ثيدرو واصدص  ، و ان عقيبا  نقيبا  سيدا   وادا   ، أحاديث يسيرو

واختل  فدي وفاتده وم انده فقيدل ينده مدات سدنة  ، عظيمة فمن ذل  أنه شهد بدرا  

 هـ وايل ينه مات في بصرى وايل دمشق وايدل غيرهدا. انظدر:16هـ وايل  15

( واسصابة فدي تمييد  الصدحابة البدن 1796-170 1سير أعالم النبالر للذهبي)

 (.56-55 3ح ر )

ومدا ي دنس مدن  ، هي الموضر الذي يرمى فيده التدراب واألوسداخ :( السباطة5)

 ويضددافتها يلددى القددوم يضددافة تخصدديص ال ، وهددي السددباطة وال ناسددة ، المنددا ل

النهايدة فدي غريدب الحدديث واألثدر البدن األثيدر  :ألنها  انت مواتا  مباحة. انظدر

(2 302  .) 

 .تحقيق  عبدالع ي  بن مداوي آل  ابر ،  (198 1( الشامل البن الصباغ )6)

 ، (210 1والبيدددان للعمراندددي ) ، (136 1بحدددر المدددذهب للرويدداني) :انظددر( 7)

 (.  292 1والن م الوهاج للدميري ) ، (439 1و فاية النبيه البن الرفعة )

فقددد  ددار عنددد أبددي داود والنسددائي  ً( وهددو أن يقددال: ين ال حددر مسددا ن ال ددن8)

ادالوا  ، ال حدر((نهى أن يبال فدي ‘ أن رسول ه  ))وأحمد بسند ضعفه األلباني
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 (1)¢لما روي في حديث سرااة بن مال  ًيستدبرهابل  ،عليه فيتن س

عن ابنه أن األصا  يوح  ،(2)رفعه ابن أبي حاتم (ستمخروا الريا(ا))

اال في  ،أن ينظر من أين م راها فال يستقبلها والتحر  ،(3)وافه

وعلل به  ،الرائحة ال ريهة عليهواالستدبار أيضا  فيه عود  (4)التحرير

 قولهفاألولى حمل اللفظ على العموم.  ،(5)الخطابي في الاريب

تحدَّث   تقوا اللعانين. ا)) اال‘ أن رسول ه (6)لما روى مسلم ًوطريق وم 

الذي يتخلى في طريق الناس أو  وما اللعانان يا رسول ه؟ اال االوا

األمران ال البان اللعنً ألن من فعلهما لعنه الناس  معنار (في ظلهم(

 والظل هو ،أضي  اللعن يليهما م ا ا   فلذل  ،[ب 13]أ  في العادو

ومثله الم مر  ،فيه للحديث في الصي المتحدث أي الذي ي تمر الناس 

ويدل  ،وتعبير المصن  به يشملهما وغيرهما ،في الشمس في الشتار

وسندها  ((ي طريق المسلمين وم السهمف)) للعموم رواية ابن مندر

                                                                                                                                                             

 :لقتادو: ما ي رر من البول في ال حر؟ اال:  دان يقدال ينهدا مسدا ن ال دن. انظدر

 (. 2 1وصحيا وضعي  أبي داود ) ، (265 1للماوردي ) الحاوي ال بير

ان   ، بن  عشم. من بني مدلج من  نانة. ي نى بأبي سفيان ( سرااة بن مال 1)

 ددان  ، وغيددرهم ابددن عبدداس و ددابر  :روى عندده مددن الصددحابة ، يندد ل اديدددا  

ومعده أبدو  اصدته مشدهورو لمدا لحدق النبدي  ، أسلم يوم الفدتا ، فارسا  ش اعا  

وهمددا مهددا رين مددن م ددة للمدينددة فسدداخت ر ددال فرسدده فددي  ب ددر الصددديق

وألبسددده يياهدددا عمدددر بدددن  ، بلدددبس سدددواري  سدددرى وبشدددرر النبدددي ، األرض

وايدل ينده مدات بعدد  في خالفدة عثمدان بدن عفدان  24. توفي سنة الخطاب

االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب البددن عبدددالبر القرطبددي  :. انظددرعثمددان

 (.  35 3( واسصابة في معرفة الصحابة البن ح ر )582 2)

 (. 36 1) ( أخر ه ابن أبي حاتم في علله2)

 (.313 1التلخيص الحبير البن ح ر ) :( انظر3)

 (.97 1(  تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )4)

 (.559 2) ( غريب الحديث للخطابي5)

باب النهي عن التخلي في الطدرا  ،  تاب الطهارو ، (59 3( صحيا مسلم )6)

 (.269والظالل برام )

 [ /10ص] 
 



 لذي ترغب في أن يظهر هنا.على النص ا 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

167 

تقوا ا)) ‘اال رسول ه  اال (3)¢عن معاذ (2)وروى أبو داود ،(1)صحيا

 مر  والمالعن ((البرا  في الموارد واارعة الطريق والظل المالعن

لبار الفضار  نَّوا به عن بفتا ا والبَرا  ،ملعنة وهي موضر اللعن

وأ ثر  ،يذا تاوط. أي خرج يلى البَرا  ،تبر  الر ل فقال ،الاائط

وفي شرح  ،(4)االه الخطابي ،رواو يقولونه ب سر البار وهو غلطال

أن الرواية بال سر وأن ظاهر  الم األصحاب أن النهي عنه  (5)المهذب

 (6)وفي الروضة ،وينباي أن ي ون محرما  لهذر األحاديث ،للتن يه

ط في الطريق أن التا العدوفي  تاب الشهادات عن صاحب  (7)وأصلها و 

 (8)وايل ،المواضر التي يرد الناس يليها والموارد ،صايرو ولم يخالفار

المعنى ولفظ الحديث يدالن على  (9)واال اسسنوي ،طرا المار

وتحت  قولهولفظ ال تاب يدل على التعميم.  ،اختصاص النهي بالاائط
                                                           

 (.163 1) تحفة المحتاج البن الملقن :انظر (1)

عن  باب المواضر التي نهى النبي ، (  تاب الطهارو7 1( سنن أبي داود )2)

صدحيا وضدعي  سدنن أبدي داود  :( وحسنه األلباني. انظدر26البول فيها برام )

(1 2 .) 

صحابي  ليدل مدن فضدالر  ، بن عمرو الخ ر ي األنصاري ( معاذ بن  بل3)

روى  ، وهو أعلم الصحابة بالحالل والحدرام ،  نيته أبو عبدالرحمن ، الصحابة

 بعثدده النبددي  ، شددهد العقبددة مددر السددبعين مددن األنصددار ،  ثيددرا  مددن األحاديددث

لليمن ااضيا  ومعلمدا . مدات بطداعون عمدواس بناحيدة األردن سدنة ثمدان عشدرو. 

( وسدير 402 2انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب البن عبدالبر القرطبدي )

لصدددحابة البدددن ح دددر ( واسصدددابة فدددي تمييددد  ا443 1أعدددالم الندددبالر للدددذهبي)

(6 107.) 

 (. 9 1) ( انظر: معالم السنن للخطابي4)

 (.87 2( الم موع للنووي )5)

 (.224 11( روضة الطالبين للنووي)6)

 (.8 13) -طبعة دار ال تب العلمية -فتا الع ي  للرافعي :( انظر7)

 (.35 1 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر8)

 (.198 2المهمات لدسنوي ) :( انظر9)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

168 

ثمارها فتفسدها أو ولئال تتن س  ،النهي عنه (1)روى الطبرانيمثمرة 

وال فرا بين الش ر المباح  اال في شرح المهذب ،فها األنفستعا

وينما  ،والذي يمل ه وال بين وات الثمر وغيرر وال بين البول والاائط

وينما لم  ،ااتصر من ااتصر على البول تنبيها  باألدنى على األعلى

وال راهة  (2)ية. واال في ال فاالتن يس غير متيقنألن  ًيقولوا بالتحريم

يلى أنها في الاائط  (3)وأشار في الشرح الصاير ،عند عدم الثمرو أخ   

ينباي أن ال ي رر  (4)واال اسسنوي ،ألنها ي رى في  تنب أو ي اسل ًأخ   

ول  قوله. البول يذا لم ي ن عليها ثمر يذا  انت تسقى ابل طلوع الثمرو

ذا تاوط الر الن فليتوار  ل واحد  منهما عن صاحبه ي)) ‘لقوله ًيتكلم

 (ف ن ه تعالى يمقت على ذل ( ،يتحدثا على طوفهما  أ[11]ب  وال

 ،(6)وروى الحا م وابن حبان نحور وصححار (5)صححه ابن القطان

                                                           

( عدن ابدن عمدر ادال:"نهى رسدول ه 36 3( أخرج الطبراني فدي األوسدط )1)

ونهددى أن يتخلددى علددى ضددفة نهددر   ، أن يتخلددى الر ددل تحددت شدد رو مثمددرو

( واأللبداني فدي ضدعي  311 1وضعفه ابدن ح در فدي التلخديص الحبيدر )" ار  

 (.866 1) ال امر الصاير و ياداته

 (.440 1(  فاية النبيه البن الرفعة )2)

 خطوط".أ["م 32 1( الشرح الصاير للرافعي]3)

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (406 1(  افي المحتاج لدسنوي)4)

( وأادرر ابدن عبددالهادي فدي 260 5) ( بيان الوهم واسيهام في  تاب األح دام5)

 ، بلوغ المدراموأعله ابن ح ر في  ، (87( برام )118المحرر في الحديث )ص

وينما هو حديث أبي سدعيد وهدو  ، والذي يظر أن المعلول ليس حديث  ابر هذا

 منحدة العدالم فدي شدرح بلدوغ المدرام للفدو ان :. انظدراريب من حددث  دابر

(1 376.) 

بددداب  ،  تدداب الطهددارو ، (270 4صددحيحه )( ولفظدده عنددد ابددن حبددان فدددي 6)

يددرى  ددل  ، ال يقعددد الددر الن علددى الاددائط يتحدددثان"(1422االسددتطابة بددرام )

وعند الحا م في المستدر  "ف ن ه يمقت على ذل  ، واحد منهما عورو صاحبه

ال يخدددرج "( ولفظددده560بدددرام ) ( مدددن حدددديث أبدددي سدددعيد الخددددري260 1)

فد ن ه يمقدت علدى ذلد ". وهدذان  ، ن عورتهماالر الن يضربان الاائط  اشفا

 [ 13/ ] 
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وال فرا في ال الم بين ذ ر  ،(1)أشد الباض والمقت ،الاائط والطو 

 ،ه تعالى وبين غيرر حتى ي رر رد السالم ما لم تدع يليه ضرورو

ينسانا  لم ي رر ينذارر بل  ف ن رأى أعمى يقر في بئر أو حي ة تقصد

وين عطس حمد ه تعالى بقلبه وال يحر  لسانه و ذا في حال  ،ي ب

ول يستنجي بالماء في  قولهوهذا األدب لم يذ رر المحرر.  ،ال ماع

وهو  (2) ذا علله الرافعي، لئال يعود عليه الرشاش فين سه ًمجلسه

الروضة ثم صرح يفِهم يخراج األخلية المعتادو فحذ  التعليل في 

 يبولن أحد م في مستحمه ثم يتوضأ ال)) ‘باستثنائها واال رسول ه

وصححه (4)وغيرر(3)روار أبو داود ((ف ن عامة الوسواس منه ،فيه

وذل  يذا لم ي ن فيه مسل   ،(6)االغتسالم ان  والمستحم ،(5)الحا م

 قوله .(7)ف نه ال ينتقل له ،يذهب منه البول واحتر  بالمار عن الح ر

طلب البرارو أي يصبر لحظة لطيفة  االستبرار ويستبرئ من البول

                                                                                                                                                             

وضدعفهما األلبداني فدي ضدعي  ال دامر  - مدا سدبق -الحديثان أعلهما ابن ح ر 

 (.6336( برام )914 1الصاير و يادته )

( 130 3النهايددددة فددددي غريددددب الحددددديث واألثددددر البددددن األثيددددر ) :( انظددددر1)

 مقت"."( مادو295 4و )"طو "مادو:

 (.472 1للرافعي) فتا الع ي  :( انظر2)

بدداب فددي البددول فددي المسددتحم بددرام  ، (  تدداب الطهددارو7 1( سددنن أبددي داود )3)

 (.2 1صحيا وضعي  سنن أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (27)

بدداب مددا  ددار فددي  ، (  تدداب الطهددارو75 1( أخر دده الترمددذي فددي سددننه )4)

(  تدداب 85 1رى )( والنسددائي فددي ال بدد21 راهيددة البددول فددي الماتسددل بددرام )

( وابن ما ة فدي سدننه 33باب ال راهية في البول في المستحم برام ) ، الطهارو

( 304بددداب  راهيدددة البدددول فدددي الماتسدددل بدددرام ) ، (  تددداب الطهدددارو111 1)

 (.12771( برام )1278 1وصححه األلباني في ال امر الصاير و يادته )

 (.662-955( برام )296-273 1( المستدر  على الصحيحين )5)

( 428 1النهايددددة فددددي غريددددب الحددددديث واألثددددر البددددن األثيددددر  ) :( انظددددر6)

 حمم"."مادو

 (.295 1الن م الوهاج للدميري) :( انظر7)
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 ،وذل  يختل  باختال  الناس ،بعد انقطاعه ويتنحنا وينتر الذ ر ثالثا  

واد صا  ،م رى البول شير والمقصود أن يظن أنه لم يبق في

وي رر  ،(1)وين عامة عذاب القبر منه ،التحذير من عدم التن و من البول

اللهم إني )) بسم هللا قوله ويقول عند دخوله. (2)حشو اسحليل بالقطن

بث والَخبَائِث  (4)في صحاحه (3)روار ه ذا ابن الس ن ((أعوذ بك من الخ 

من غير لفظ "بسم  (2)الصحيحينوالذي في  ،(1()5)وسعيد بن منصور

                                                           

ينهمدا »فقدال:  ، بقبدرين ( ففي الصحيحين عدن ابدن عبداس ادال: مدر النبدي 1)

الحديث  "أما أحدهما ف ان ال يستتر من البول... ، وما يعذبان في  بير ، ليعذبان

البخدداري  :والحديث أخر دده الشدديخان"يسددتبرئ"وفي أخرى"يسددتن ر"وفددي رواية

( ومسددلم 218بدداب مددا  ددار فددي غسددل البددول بددرام ) ، ( تدداب الوضددور53 1)

باب الدليل على ن اسة البول وو دوب االسدتبرار منده  ، (  تاب الطهارو92 3)

 (.292برام )

( 435 1النبيده البدن الرفعدة ) ( و فايدة475 1فتا الع يد  للرافعدي) :( انظر2)

 (. 66 1وروضة الطالبين للنووي)

الحدافظ  ( سعيد بن عثمان بن سعيد بن السد ن الباددادي أبدو علدي ابدن السَّدَ ن3)

سدمر أبدا القاسدم البادوي  ، الح ة ن يل مصدر: ولدد سدنة أربدر وتسدعين ومدائتين

لحلبي  وغيرهم وعني بهذا الشدأن و مدر وصدن  وبعدد وسعيد بن عبد الع ي  ا

روى عنه أبو عبد ه بن منددر وعبدد الاندي بدن سدعيد وعلدي بدن محمدد  ، صيته

ر(. 353السنن الصحاح". تدوفي سدنة )"وله  تاب مفقود اسمه ، الدااا وآخرون

 (.100 3) ذهبيتذ رو الحفاظ لل:انظر

والتلخيص  ، (167 1) تحفة المحتاج يلى أدلة المنهاج البن الملقن :( انظر4)

 (. 184 1الحبير البن ح ر )

الحرم أبو بن شعبة الخراساني: الحافظ اسمام شي   ( سعيد بن منصور5)

سمر:  ، السنن""مؤل   تاب -ويقال: الطالقاني  -عثمان الخراساني المرو ي 

وغير ذل   ، وال  يرو ، والشام ، ومصر ، والعراا ، والح ا  ، بخراسان

من  ، صاداا ، و ان ثقة ، وخلق سواهما ، والليث بن سعد ، من: مال  بن أنس

 ، ثور ال لبي وخلق سواهما وأبو ، أوعية العلم. روى عنه: أحمد بن حنبل

( وطبقات 587 10سير أعالم النبالر للذهبي) :هـ(. انظر227وتوفي سنة )

 (.182 1الحفاظ للسيوطي )
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 والخبث بضم البار  مر خبيث ذ ور الشياطين وب س ان البار هو ،ه"

. (3)والخبائث  مر خبيثة يناثهم ،الشيطان وايل ،الشير الم رور مطلقا  

 ((فرانك الحمد هلل الذي أذهب عني األذى وعافانيغ))وخروجه قوله

¢ عن أنس (5)ب سناد ضعي  ((يلى آخرر...لحمد اا))(4)روى ابن ما ة

وصححه ابن  ~مفردو عن عائشة  (فران (غ)) (6)وروى األربعة

أنه ي ررها  (3)وذ ر المحب الطبري، (2)والحا م(1)وابن حبان(7)خ يمة

                                                                                                                                                             

( واد روار بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 434 1( نسبه له ابن الملقن في اسعالم )1)

باب ما يقول الر ل يذا دخل الخالر  ، (  تاب الطهارات11 1في مصنفه )

( 860 2( وصحا  يادو البسملة األلباني في ال امر الصاير و يادته )5برام )

 (.4714برام )

بدداب مددا يقددول عنددد  ، (  تدداب الوضددور71 8()40 1( صددحيا البخدداري )2)

بداب الددعار عندد دخدول الخدالر بدرام  ، ( و تاب الددعوات1422الخالر برام )

بدداب مددا يقددول يذا أراد  ، (  تدداب الحدديض179 3يا مسددلم )وصددح ، (6322)

 (.375الخالر برام )

 (.180 3شرح صحيا مسلم للنووي ) :( انظر3)

بداب مدا يقدول يذا خدرج  ، (  تداب الطهدارو وسدننها110 1( سنن ابن ما ة )4)

(  تاب عمل اليدوم 35 9وروار النسائي في ال برى ) ، (301من الخالر برام )

 .( عن أبي ذر 9825اب ما يقول يذا دخل الخالر برام )ب ، والليلة

 :( واد ضعفه أيضا  الدداراطني والحدافظ بدن ح در واأللبداني وغيدرهم. انظدر5)

( 53( بددرام )92 1يروار الاليددل فددي تخددريج أحاديددث منددار السددبيل لدلبدداني )

 (.149 1وال امر الصاير و يادته لدلباني )

بداب مدا يقدول الر دل يذا خدرج مدن  ، لطهدارو(  تداب ا8 1( سنن أبي داود )6)

 ، (  تداب عمدل اليدوم والليلدة35 9( والسنن ال بدرى للنسدائي )30الخالر برام )

(  تداب 57 1( وسنن الترمذي )9824باب ما يقول يذا خرج من الخالر برام )

(  تددداب 110 1وسدددنن ابدددن ما دددة ) ، (7بدددرام ) الطهدددارو عدددن رسدددول ه 

 (.300باب ما يقول يذا خرج من الخالر برام ) ، الطهارو وسننها

بداب القدول عندد الخدروج مدن  ، (  تاب الوضور48 1( صحيا ابن خ يمة )7)

 (.90المتوضأ برام )
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 واوله .وسوار في هذا البنيان والصحرار (4)اال في الروضة ،ثالثا  

 وايل ،سأل المسامحة بسبب تر  الذ ر في تل  الحال ايل ،غفران 

والهضم استافر خوفا  من تقصيرر في ش ر نعمة ه تعالى في اسطعام 

  .(5)وتسهيل الخارج

من اآلداب أن ال يستقبل الشمس وال القمر ال في الصحرار وال   فروع

يت نبه  واال  ماعة ،في البنيان وس ت ال مهور عن االستدبار

وأن يعد ح ر  ،أنهما ال ي رهان (7)وصحا في شرح المهذب ،(6)أيضا  

ويسبله  ،(8)وال يرفر ثوبه حتى يدنو من األرض ،ابل  لوسهاالستن ار 

فلو رفعه دفعة واحدو لم  (9)اال في شرح المهذب ،يذا اام ابل انتصابه

على الخال  في تحريم  ش   (10)وخر  ه بعضهم ،يحرم بال خال 

وأن  ،ويرد بأن الخال  في ال ش  لاير حا ة ،العورو في الخلوو

وأن ال يدخل الخالر  ،(11)ير ر عليه بولهلئال  ًيبول في م ان لي ن
                                                                                                                                                             

بدددداب االسددددتطابة بددددرام  ، ( تدددداب الطهددددارو291 4( صددددحيا ابددددن حبددددان )1)

(1444 .) 

 (.563()562( برام )261 1( المستدر  على الصحيحين )2)

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (414 1سسنوي في  افي المحتاج )( نقلها ا3)

 (.66 1( روضة الطالبين للنووي)4)

 (.23-22 1معالم السنن للخطابي ) :( انظر5)

ولددم يثبددت فددي النهددي عندده حددديث صددحيا.   ، ( وحملددور علددى  راهددة التن يدده6)

 (.462 11( وفتا الع ي  للرافعي)211 1البيان للعمراني ) :انظر

 (.94 -93 2الم موع للنووي )( 7)

 (.83 2( هذا األدب مستحب باالتفاا. االه النووي في الم موع )8)

 (.83 2( الم موع للنووي )9)

 فايدة النبيده البدن  :( واد نسبوا هذا التخريج للنووي فدي شدرح التنبيده.انظر10)

( و فايددددددة األخيددددددار 290 1( والددددددن م الوهدددددداج للدددددددميري)432 1الرفعددددددة )

 (.63 1للحصني)

 وهذا األدب متفق على استحبابه".:"(84 2( اال النووي في الم موع )11)
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وال ينظر يلى فر ه وال يلى ما يخرج ، (1)وال م شو  الرأس ،حافيا  

ويطالة القعود على  ،وي رر البول اائما  بال عذر ،(2)منه وال يلى السمار

في و ذا في ينار  ،(4)ويحرم على القبور ،والبول عند القبور ،(3)الخالر

 وه أعلم.  ،(5)المس د على األصا

روار  ((ليستنج بثالثة أح ارو)) ‘لقوله ًويجب الستنجاء قوله

وي و   ،وال ي ب االستن ار على الفور ،(8)والبيهقي (7)ومسلم (6)الشافعي

واألفضل تقديمه على  ،تأخيرر عن الوضور دون التيمم في األظهر

وينباي أن ي ون وضور دائم الحدث بمثابة  (9)اال اسسنوي ،الوضور

 أو حجر   بماء   قوله .الشترا هما في االستباحة دون الرفر ًالتيمم

ف ن ااتصر في االستن ار على  ،األصل في الن اسات اس الة بالمار

فليذهب معه  ،يذا ذهب أحد م يلى الاائط )) ‘لقوله ًالح ر أ  أر

                                                           

 (.94-93 2( والم موع للنووي )212 1البيان للعمراني ) :( انظر1)

( و فايدة 94-93 2( والم مدوع للندووي )-212 1البيان للعمراني ) :( انظر2)

 (.434 1النبيه البن الرفعة )

( 66 1( وروضدة الطدالبين للندووي)212-209 1البيان للعمراندي ) :( انظر3)

 (.441-433 1و فاية النبيه البن الرفعة )

( و فايددددة النبيدددده البددددن الرفعددددة 66 1روضددددة الطددددالبين للنددددووي) :( انظددددر4)

 (.35 1( و فاية األخيار للحصني)291 1( والن م الوهاج للدميري)441 1)

(و  فايددة 92 2( والم مددوع للنددووي )484 6فددتا الع يدد  للرافعددي) :( انظددر5)

( و فايدة األخيدار 291 1( والن م الوهداج للددميري)441 1النبيه البن الرفعة )

 (.35 1للحصني)

 (.33باب في االستطابة برام ) ، (  تاب الطهارو163 1( مسند الشافعي )6)

 (.262باب االستطابة برام ) ، (  تاب الطهارو51 3( صحيا مسلم )7)

بدداب النهددي عددن اسددتقبال القبلددة  ، ( تدداب الطهددارو148 1السددنن ال بددرى )( 8)

 (.433واستدبارها لاائط أو بول برام )

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (419 1(  افي المحتاج لدسنوي)9)
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 (1)روار أبو داود ((ف نها ت  ئ عنه ،بثالثة أح ار يستطب بهن

مأخوذ من ن وت الش رو  ستن ارواال ،(3)وصححه الداراطني (2)وغيرر

 ومحل اال تفار بالح ر ،(4)ن يتها يذا اطعتها  أنه يقطر األذى عنهأو

 ما -فال ي  ئ الح ر في الثقبة المنفتحة  ،المخرج المعتاد [أ 14]أ 

والثيب يذا تحققت ن ول البول يلى مدخل  ،و ذل  ابال المش ل ،-تقدم

ف ن لم يَْنِ ل أو ش ت  فى الح ر  ،تعي ن المار - ما هو الاالب-الذ ر 

رأو في االستن ار بالمار غسل والوا ب على الم ، الب ر ،(5)في األصا

ومقدارر من الثيب ي يد  ،القدمين ب[ 11]ب ما يظهر يذا  لست على

 ،(6)ف نه ال ي ب عليها تطهير ما ورار العذرو ،على مقدارر من الب ر

 قوله. (7)ي ب غسل باطن فرج الثيب  ما يخلل أصابر ر ليها وايل

الح ر ألن  ًأي بأن يقدم الح ر ثم يستعمل المار وجمعهما أفضل

اال رسول  ،وألن في اصة أهل ابار ،والمار ي يل األثر ،ي يل العين

فما طهور م؟  ،ار اد أثنى ه علي م في الطهورا معشر األنصي)) ‘ه

هو ذل   يذا خرج أحدنا من الاائط أحب أن يستن ي بالمار. اال االوا

                                                           

بدداب االسددتن ار بالح ددارو بددرام  ، (  تدداب الطهددارو10 1( سددنن أبددي داود )1)

(40.) 

بداب اال تد ار فدي  ، ( تداب الطهدارو88 1رى )( أخر ه النسائي السنن ال بد2)

صحيا  :( وصححه األلباني. انظر44الطهارو بثالثة أح ار دون غيرها برام )

 (.188 1وضعي  سنن النسائي )

( 147بدداب االسددتن ار بددرام ) ، (  تدداب الطهددارو84 1( سددنن الددداراطني )3)

 (.84 1وصححه األلباني في يروار الاليل )

 (.36 1ألفاظ التنبيه للنووي ) تحرير :( انظر4)

( فدتا 221 1( والبيدان للعمراندي )132 1بحدر المدذهب للرويداني ) :( انظر5)

 (.111 2( والم موع للنووي )529 1الع ي  للرافعي)

 (.132 1بحر المذهب للروياني) :( انظر6)

وح ددى هددذين الددو هين ولددم  ، (378 1للمدداوردي ) الحدداوي ال بيددر :( انظددر7)

( والددميري فدي الدن م الوهداج 530 1ما: الرافعدي فدي فدتا الع يد  )ير ا بينه

(1 301.) 
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ولفظ هذر الرواية يشعر بال مر بين المار  (2)اال السب ي ،(1)((فعلي مور

الاائط بعد االستن ار ألن الظاهر أنهم ينما يخر ون من  ،والح ر

وه يا رسول ه ما نعلم شيئا  يال أنه  ان  الواا)) (3)بالح ر وفي رواية

وهي تدل  ،((فاسلنا  ما غسلوا ،ياسلون أدبارهملنا  يران من اليهود 

ونقل  ،على أن من أراد االاتصار على أحدهما فالمار أفضل

أن استحباب ال مر يختص بالاائط  (5)عن محاسن الشريعة (4)اسسنوي

 للا الي (1)وعقود المختصر ،(6)لسليم الرا ي وفي التقريب اال
                                                           

بدداب االسددتن ار  ، (  تدداب الطهددارو127 1( أخر دده ابددن ما ددة فددي سددننه )1)

 ، (  تدداب الطهددارو171 1والبيهقددي فددي السددنن ال بددرى ) ، (355بالمددار بددرام )

( 513بددرام )بدداب ال مددر فددي االسددتن ار بددين المسددا باألح ددار والاسددل بالمددار 

هدددذا  :( وادددال365 2( و )257 1والحددا م فدددي المسدددتدر  علددى الصدددحيحين )

وادددال الندددووي فدددي خالصدددة األح دددام  ، حدددديث صدددحيا اسسدددناد ولدددم يخر دددار

وصححه األلباني في صحيا وضدعي  سدنن ابدن ما دة  ، يسنادر  يد:(164 1)

(1 427.) 

 دي.تحقيق   صقر الاام ، (222 1( االبتهاج شرح المنهاج )2)

¢ ( مدن حدديث عدويم بدن سداعدو 422 3( أخر ها اسمدام أحمدد فدي مسدندر )3)

 ، (  تداب الوضدور45 1( وصدححها ابدن خ يمدة فدي صدحيحه )15524برام )

( واال األلباني في 83باب ذ ر ثنار ه ع  و ل على المتطهرين بالمار برام )

 هذا يسناد حسن. :(75 1صحيا أبي داود )

 (. 210 2لدسنوي )المهمات  :( انظر4)

 تداب  ليدل ألبدي ب در محمدد بدن :وهذا ال تاب ، (71)ص ( محاسن الشريعة5)

يحتدوي علدى  ، ألفده لمدن سدأله عدن علدل الشدريعة ، علي القفال ال بيدر الشاشدي

وهو  تاب مطبوع ومحقق في رسائل علميدة  ، مسائل غريبة ل نها اليلة الو ود

تهدددذيب األسدددمار واللادددات للندددووي  :ب امعدددة أم القدددرى بم دددة الم رمدددة. انظدددر

(2 281 .) 

ومؤلفده هدو أبدو  ، عظيم الفوائدد مدن شدروح مختصدر الم ندى ، ( تاب ع ي 6)

بدرع فدي المدذهب  ،  دان ورعدا   اهددا   ، الفتا: سليم بن أيوب بدن سدليم الدرا ي

عل دق عدن الشدي   ، اشتال ابل الفقه في التفسدير والحدديث واللادة ، ا  وصار يمام

س م اندده. مددن مؤلفاتدده:"التعليقددة"أبددي حامد  ، الم رد""ولما تددوفي أبددو حامددد در 

و"رؤوس المسددددائل". تددددوفي سددددنة  ، و"الفددددروع" ، و"ال ددددافي" ، و"التقريددددب"
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والمعنى وسياا  المهم يدالن على  (2)اال ،التصريا بأنه ال فرا

ح ى  واال ،بهاثالثة أح ار يذا  الت العين اال تفار في ال مر بدون 

أنه ال يشترط  عن الا الي في بعض  تبه (4)في اسع ا  (3)ال يلي

وفي معنى الحجر  قولهالطهارو في الح ر الذي يستعمل المار بعدر. 

ألن التنصيص على الح ر خرج  ًغير محترم قالع   طاهر   كل جامد  

 (7)الذي ال سر ين(6)واآل ر  (5)والخ  فالخشب والخرا  ،مخرج الاالب

                                                                                                                                                             

( وطبقدددددات 278 2تهدددددذيب األسدددددمار واللادددددات للندددددووي) :هدددددـ. انظدددددر447

 (. 275 1وطبقات ابن ااضي شهبة ) ، (388 4ب ي)الس

هو عنقود المختصدر ونقداوو  :واالسم الصحيا ، (68( عقود المختصر )ص 1)

خالصددة المختصددر ونقدداوو :"و ذل  يسمى"الخالصددة"المعتصددر. ويسددمى أيضا  

الخالصدة ألبدي  :وهو  تاب لخصه مؤلفة من مختصر الم ني. انظدر"المعتصر

 (.1174 2( و ش  الظنون لحا ي خليفة)17)ص حامد الا الي

 (. 210 2( أي اسسنوي في المهمات )2)

عددار   ، ( عبددد الع يدد  بددن عبددد ال ددريم بددن عبددد ال ددافي ال يلددي الشددافعي3)

مددن تصددانيفه:  ، شددرح التنبيدده والددو ي  غيددر أن فددي شددرحه غرائددب ، بالمددذهب

اسع ددا  فدددي "شددرح التنبيدده شددرحين أحددددهما مطددول ثددم اختصدددرر فددي  تاب:

 ، (74 2هدددـ. انظدددر: طبقدددات ابدددن ااضدددي شدددهبة )632األلادددا ". تدددوفي سدددنة 

 (.256 8وطبقات السب ي)

أبدددو القاسدددم عبددددالع ي  بدددن  :اسع دددا  فدددي األلادددا  لمؤلفددده :( اسدددم ال تددداب4)

 (. 75 2ابن شهبة ) طبقات :عبدال ريم ابن ال يلي. انظر

 :واحدتده خ فدة. انظدر ، ( هو ما عمل من الطين وشوي بالنار فصدار فخدارا  5)

 (.73ومختار الصحاح للرا ي )ص ، (83 4لسان العرب البن منظور)

لسدان  :( فارسي معرب وهو طبي  الطين وهو الطدوب الدذي يبندى بده. انظدر6)

 (.3)صومختار الصحاح للرا ي  ، (78 1العرب البن منظور)

 لمة أع ميددة وأصددلها سددر ين بال ددا  فعربددت يلددى :( هددو ال بددل  والسددر ين7)

 ، ال أدري  يدد  أاولدده :فيقددال: سددراين أيضددا  وعددن األصددمعي ، ال دديم والقددا 

لسدددان العدددرب البدددن  :وهدددو مدددا تددددمل بددده األرض. انظدددر ، وينمدددا أادددول: روث

 (.225والمصباح المنير للفيومي)ص ، (229 6منظور)
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 امد احترا  من المانر غير المار ولم يذ رر  واوله ،فيه سوار

هى عن ن)) ‘ألنهاحترا  من الن س والمتن س  ،طاهر واوله ،المحرر

فلو  ،وفي معنار المتن س ،فدل على منر الن س ،(3)(((2)والرمة (1)الروث

االر   ما سيأتي. واوله استن ى بأحدهما لم ي  ئه بعد ذل  يال المار

ألنه ال يقلر  ًاحترا  من ال  اج والقصب األملس والتراب المتناثر

فلو استن ى  ،(5)والفحم الصلب على المذهب(4)ويصا االستن ار بالمدر

 ،(6)وين أنقى و ذا الح ر الرطب على الصحيا ،بما ال يقلر لم ي   به

غير محترم  واوله ،(7)المار على األر ا في شرح المهذب ويتعين

وحرمة المتصل به  ،احترا  من  تب العلم والحيوان المحترم وغيرر

و ذل   ،و اليد والعقب من المستن ي وغيرر ، الذنب على الصحيا

ويصا  ،(8)وابن الصباغ ، ما االه القاضي أبو الطيب ،الشعر

                                                           

واد راثت تروث روثا .  ، والروثة أخص منه ، ر ير ذوات الحافر :( الروث1)

 ( مادو )روث(.246 2انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )

العظم البالي. انظر: النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  :( الرمة2)

 ( مادو )رمم(.242 2)

بؤاب  راهية استقبال  ،  تاب الطهارو( 3 1( أخر ه أبو داود في سننه )3)

 ، (  تاب الطهارو38 1والنسائي في سننه ) ، (8القبلة عند اضار الحا ة برام )

( 114 1وابن ما ه في سننه ) ، (40باب النهي عن االستطابة بالروث برام )

باب االستن ار بالح ارو والنهي عن الروث والرمة  ،  تاب الطهارو وسننها

 (.6( برام )31 1وحسنه األلباني في صحيا أبي داود )(. 313برام )

واحدتده  ، وايدل: الطدين العلد  الدذي ال رمدل فيده ، ( هي اطدر الطدين اليدابس4)

والمصددددباح المنيددددر  ، (53 13لسددددان العددددرب البددددن منظددددور) :مدددددرو. انظددددر

 (.463للفيومي)ص

( 495 1( وفددتا الع يدد  للرافعددي)127 1بحددر المددذهب للرويدداني) :( انظددر5)

 (.470 1و فاية النبيه البن الرفعة )

( وح ي عن ابن  ج وغيرر و ها  آخر وهو أنه ي دو  االسدتن ار بده. انظدر: 6)

 (.495 1فتا الع ي  للرافعي)

 (.115 2( الم موع للنووي )7)

 تحقيق  عبدالع ي  بن مداوي آل  ابر. ، (168 1( الشامل البن الصباغ )8)
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والقياس المنر في يد  (1)المهماتاال في  ،بالمنفصل يذا  ان طاهرا

و  اد يخوان م من ه)) ‘لقوله ًومن المطعوم والعظم ،اآلدمي المنفصلة

عن ابن  (4)ومسلم(3)¢عن أبي هريرو (2)روار البخاري (ال ن(

ف ذا نهي  ،حديثا   وال فرا في العظم بين أن ي ون باليا  أو ،(5)¢مسعود

عن  (6)وفي شرح المهذب ،عن مطعوم ال ن فمطعوم اسنس أولى

                                                           

 (.205 2( المهمات لدسنوي )1)

بدددداب ذ ددددر ال ددددن بددددرام  ،  تدددداب المنااددددب ، (46 5( صددددحيا البخدددداري )2)

(3860.) 

 :أر حهدددا ، اختلددد  فدددي اسدددمه واسدددم أبيددده اختالفدددا   ثيدددرا   :( أبدددو هريدددرو3)

وسددمي  ،  ددان فدي ال اهليدة اسدمه: عبدشدمس ، عبددالرحمن بدن صدخر الدوسدي

وهددو العددالم الفقيدده  ، فسددمي بهددا ، فددي  مدده ألندده و ددد هددرو ف علهددا ًأبددوهريرو

وذلد  لمدا  ، راوية اسسالم وهو أ ثر الصحابة رواية للحدديث ، الم تهد الحافظ

ثم ينه اد ال مه على ملئ بطنه من بعدد  ، دعا له حدث به عن نفسه أن النبي 

 :هدددـ(. انظدددر59سدددنة )¢ تدددوفي ، أن أسدددلم عدددام خيبدددر يلدددى أن تدددوفي النبدددي 

وسددير  ، (1768 4ي معرفددة األصددحاب البددن عبدددالبر القرطبددي )االسددتيعاب فدد

واسصددابة فددي تمييدد  الصددحابة البددن ح ددر  ، (578 2أعددالم النددبالر للددذهبي)

(7 348.) 

بدداب ال هددر بددالقرارو فددي الصددبا  ، (  تدداب الصددالو266 3( صددحيا مسددلم )4)

 (.450والقرارو على ال ن برام )

 ان من  ، عبده بن مسعود الهذلي :أبو عبدالرحمن :هو ( عبده بن مسعود5)

وهدا ر اله درتين يلدى  ، وهو أول من  هر بالقرآن في م ة ، السابقين لإلسالم

 شدهد لده النبدي  ، بددرا  فمدا بعددها :شهد المشاهد  لهدا ، الحبشة ثم يلى المدينة

 دددان مدددن  بدددار الصدددحابة ~ ومدددن  ، رآنوأوصدددى أن يؤخدددذ منددده القددد ، بال ندددة

هدـ(. 32سنة )¢ توفي  ، بعثه عمر يلى ال وفة معلما   ، الم ثرين لرواية الحديث

 ، (987 3االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب البددن عبدددالبر القرطبددي ) :انظددر

واسصابة في تميي  الصحابة البن ح ر  ، (461 1وسير أعالم النبالر للذهبي)

(4 199.) 

 (.199 2موع للنووي )( الم 6)
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أنه ي و  االستن ار باليقطين اليابس ونوى الخوخ  (1)الماوردي

ولو  ان فيه الحب واشر اللو  والبااالر  ،والمشمش واشر الرمان

وال ي و  اشر البطي  رطبا  وال يابسا  انتهى. وي و   ،األعلى اليابسين

 (2)و  م الماوردي ،بالحرير وال واهر النفيسة والذهب  ما تقدم

وي و  بح ارو الحرم على األصا في  ،بالتحريم في المطبوع منهما

ف ذا استن ى بمحترم عصى وال ي  يه على  ،(3)شرح المهذب

وجلد  قوله. (4)ل ن ي  يه الح ر بعدر يال أن ينقل الن اسة ،الصحيا

 في االستن ار بال لد الطاهر خال    ،دبغ دون غيره في األظهر

المدبوغ ألن  ًي و  بالمدبوغ دون غيرر (5)أظهرها حاصله ثالثة أاوال

عد مطعوما  بخال  المدبوغ ل وال فيه دسومة تمنر التنشي  وي  

ال  (7)والثالث ،ي و  بهما (6)والثاني ،دسومته وانقالبه يلى طبر النبات

بأنه ين ارئ بالرفر عطفا  على  لد اعترض عليه  واوله ،ي و  بهما

 ل أو بال ر عطفا  على  امد ي ون ال لد المدبوغ اسيما  ل ل  امد 

ف ان  ،والارض أنه بعض منه ،طاهر االر غير محترم في ون غيرر

ومنه أي من أمثلة هذا ال امد  لد دبغ دون  لد غير  ينباي أن يقول

ف النجس ول وشرط الحجر أن ل يج قولهمدبوغ طاهر في األظهر. 

  ار الح ر يذا ااتصر عليه أن ال ي   ما على يأي شرط  ينتقل

عن الموضر الذي أصابه عند الخروج  وأن ال ينتقل الن س ،المخرج

أو انتقل تعين  ف ن      ،بأن ينتقل المستن ي ويضم يليتيه أو غير ذل 

وأما  ،فدنه يلتصق فال ي ول  رمه غالبا  يال بالمار أما يذا      ،المار

                                                           

 (.291 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر1)

 (.287 1المصدر السابق ) :( انظر2)

 (.120 2( الم موع للنووي )3)

( و فايدة 69 1( وروضة الطالبين للنووي)297 1التهذيب للباوي ) :( انظر4)

 (.33 1األخيار للحصني)

 (.37 1األم للشافعي ) :( نص عليه الشافعي. انظر5)

 (.122 2الم موع للنووي ) :( االه البويطي. انظر6)

 المصدر السابق. :( االه حرملة. انظر7)
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فصار  -ال سبب الخروج-يذا انتقل فدن المحل اد طرأ عليه ن اسة 

ين  ان ال ا   بحيث يقلعه  (1)وايل ، ما لو واعت عليه من خارج

أي ن س أ نبي  ول يطرأ أجنبي قوله. (2)الح ر أ  أ الح ر

ف نه  ،و ما لو استن ى بن س ، الرشاش المتن س بالخارج  أ[12]ب 

على الصحيا لطريان الن اسة األ نبية حتى لو يتاير المار بعدر 

ألن  ًي في الح ر وايل ،(3)استن ى ب لد  لب و ب العدد والتعفير

الن اسة الطارئة تابعة لن اسة الن و حتى لو استن ى ب لب أ  أر 

. (4)وال يحتاج يلى العدد والتعفير وهو ضعي . االه السب ي ،الح ر

ولم يجاوز صفحته وحشفته جاز ولو ندرا وانتشر فوق العادة  قوله

الدم والقيا الخارج النادر   أحدهما ، مر مسألتين ،الحجر في األظهر

الح ر فيه على األظهر نظرا  يلى المخرج  ئو المذي والودي ي  

الح ر خفي  على خال  القياس َوَرد ألن  ًال ي  ي والثاني ،المعتاد

 ،(5)ي شرح مسلموصححه ف ،فيما تعم به البلوى فال يلحق به غيرر

محلهما يذا  ان ملوثا   وايل ،والقوالن مطلقا   ،باألول (6)واطر بعضهم

وأما دم الحيض ف  م الرافعي  ،(7)فلو انفرد تعي ن المار اطعا   ،بالمعتاد

تبعا   (9)واختار المصن  ،ن فيه المارأنه يتعي   (8)تبعا  للعراايين
                                                           

 (.124 1بحر المذهب للروياني) :( اال هذا الو ه الروياني واختارر. انظر1)

( والنووي فدي روضدة 484 1( واد ح ى الو هين الرافعي في فتا الع ي  )2)

( والحصددني فددي  فايددة 305 1( والدددميري فددي الددن م الوهداج )86 1الطدالبين )

 (.33 1األخيار )

 (.115 2الم موع للنووي ) :( انظر3)

 تحقيق   صقر الاامدي. ، (225-224 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )4)

 (. 103 3( شرح النووي على مسلم )5)

 :و دد م بدده الخرسددانيون أيضددا . انظددر ، ( وهددم العراايددون وهددو نددص حرملددة6)

 (.127 2الم موع للنووي )

 (.454 1( وهو اختيار القفال. انظر:  فاية النبيه البن الرفعة )7)

 (.111 1نهاية المطلب لل ويني ) :وانظر ، (475 1( فتا الع ي  للرافعي)8)

 (. 67 1( وروضة الطالبين للنووي)128 2الم موع للنووي ) :( انظر9)
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وغيرر اال تفار بالح ر فيه. وفائدته فيمن انقطر حيضها  (1)للماوردي

 ،(2)ف نها تصلي بال يعادو ،واستن ت بالح ر ثم تيممت لسفر أو مرض

يذا  او   (4)أنه ي في الب ر دون الثيب. الثانية (3)ل ن نص الشافعي

 ،ولم ي او  الصفحة [ب 14]أ  الخارج المخرج وانتشر فوا العادو

أنه يتعين  والقديم ،فال ديد أنه ي  ي الح ر ،القياموهو المنطبق عند 

فعلى األظهر ينما ي  ي الح ر في  ،المار واطر ب ل ااطعون

 ،وين  ان في باطن اسلية ،ف ن تقطر تعين المار في المتقطر ،المتصل

ن وين  او  الصفحة تعي   ،(6)عن الصيدالني (5)نقله في شرح المهذب

ي ريان الخال  في الذي لم  وايل ، دا  ألنه نادر  ًالمار في ال مير

أن  (10)وال فاية(9)وفي شرح المهذب (8)والروضة (7) ذا في الشرح ،ي او 

ف ن تقطر فصار بعضه  ،الم او  ينما يتعين فيه المار يذا  ان متصال  

                                                           

 (. 272 1للماوردي ) الحاوي ال بير :انظر( 1)

 (. 306 1( والن م الوهاج للدميري)67 1( انظر: روضة الطالبين للنووي)2)

( وتبعه ابن الرفعة فدي  فايدة 132 1( ح ار عنه الروياني في بحر المذهب )3)

 (.454 1النبيه )

وهددي  ، ( هددذر المسددألة مددن المسددائل التددي يفتددى فيهددا علددى القددديم دون ال ديددد4)

أربر عشرو مسألة هدذر يحدداها ومدا سدواها فدال ي دو  الفتيدا فيهدا بدالقول القدديم. 

 (.225 1) فتاوى ابن الصالح :انظر

 (. 126 2( الم موع للنووي )5)

تلميدذ اسمدام أبدي  ، (  أبو ب ر محمدد بدن داود بدن محمدد الدداودي الصديدالني6)

ادال ابدن الرفعدة: أ ثدر النقدل  ، شدارح مختصدر الم ندي ، ب ر القفدال المدرو ي

واد شد  فدي اسدمه وتحقدق مدن ذلد  السدب ي. انظدر: طبقدات  ، عنه في المطلب

 (. 214 1وطبقات ابن ااضي شهبة ) ، (148 4السب ي )

 (. 126 2(  الم موع للنووي )7)

 (. 68 1وضة الطالبين للنووي)(  ر8)

 (. 126 2( الم موع للنووي )9)

 (. 452 1(  فاية النبيه البن الرفعة )10)
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عادو  والمراد بالعادو ،ح مه فل ل   ،في باطن اسلية وبعضه خار ها

احترا  مما يذا  او  المخرج  ،العادو فوا واوله ،عادته وايل ،الناس

وهذا التفصيل  ،(1)فالذي اطر به ال مهور ي  ار الح ر ،على العادو

واال أبو يسحاا  ، ار  في انتشار البول والحشفة فيه  اسليتين

ألن ً(3)ن المار اوال  واحدا  يذا  او  البول المخرج تعي   (2)المرو ي

أي وين حصل اسنقار بدونها  ويجب ثالث مسحات قوله .انتشارر نادر

أن نستقبل القبلة ‘ هانا رسول هن)) ¢لحديث سلمان ًعلى الصحيا

باائط أو بول أو أن نستن ي باليمين أو أن نستن ي بأال من ثالثة 

ونصُّ الشارع  ،(4)روار مسلم ((أو عظم   وأن نستن ي بر ير   ،أح ار

وال يادو غير  ،منر ال يادو والنقصان أو منر أحدهما على العدد فائدته

ألنه  ًالروث فعيل بمعنى مفعول والر ير ،ممتنعة فتعين عدم النقصان

ألن المقصود  ًولو بأطراف حجر قوله. (5)ر ر من حالة يلى أخرى

. (6)ف ن المقصود منه عدد الرمي ،عدد المسحات بخال  رمي ال مار

أن ي يل  أو أ ثر واسنقار أي برابر   فإن لم ينق وجب اإلنقاء قوله

فلو بقي ما ال ي ول  ،(7)المار ال ي يله يال العين حتى ال يبقى يال أثر  
                                                           

( 228 1( والبيدددان للعمراندددي )130 1بحدددر المدددذهب للرويددداني) :(  انظدددر1)

 (.126 2والم موع للنووي )

 ، تفقه على الحسن النيهدي ، ( يبراهيم بن أحمد بن محمد المروذي أبو يسحاا2)

 ، وصارت يليه الرحلة بمرو لدتعلم المدذهب ، وعلى اسمام أبي المظفر السمعاني

مبسددوطة. واتددل فددي واعددة الخوار ميددة بمددرو فددي شددهر ربيددر األول "تعليقة"وله

وطبقددات ابددن ااضددي شددهبة  ، (31 7طبقددات السددب ي ) :هددـ(.انظر536سددنة )

(1 298.) 

والبيددددان للعمرانددددي  ، (166 1) (  انظددددر: حليددددة العلمددددار القفددددال الشاشددددي3)

 (.142 1وفتا الع ي  للرافعي ) ، (230 1)

 (. 262برام ) ، باب االستطابة ،  تاب الطهارو، (262 3( صحيا مسلم )4)

ي دا هو الح ر الذي اد استن ى به مرو  ف نه يذا أراد أن يسدتن ي بده ثان :( وايل5)

 (.125 1بحر المذهب للروياني) :ر ر يليه. انظر

 (.103 2الم موع للنووي ) :( انظر6)

 (.219 1البيان للعمراني ) :( انظر7)
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االه في  ،ال وايل ،بالح ر وي ول بالخرا وصاار الخ   عفي عنه

وأما المستن ي  ،أنه يل مه ي الته (2)وصحا في ال فاية ،(1)شرح المهذب

أنه يستعمل من المار ما يالب على ظنه  (3)ففي  وائد الروضة ،بالمار

يتعرض للباطن وصحا أن و ود الرائحة في وال  ، وال الن اسة به

أي ين  ويسن اإليتار قولهاليد ال يدل على بقار الن اسة في المحل. 

وين حصل اسنقار بشفر فوا الثالث استحب  ،حصل مر اسنقار فذا 

ينه  وايل ،(4)متفق عليه ((ن است مر فليوترم)) ‘لقوله ًأن يوتر بآخر

 مير  أي يمسا ب ل ح ر   لكل محله وكل حجر   قوله .(5)وا ب لدمر

فيضر واحدا  على مقدم الصفحة اليمنى فيمسحها به يلى  ،المحل

ويديرر يلى صفحة اليسرى فيمسحها به من مؤخرها يلى  ،مؤخرها

ويفعل مثل ذل   ،ويضر الثاني على مقدم الصفحة اليسرى ،مقدمها

ليستنج و)) اال‘ والمس به لما روي أنه ،ويمر الثالث على الصفحتين

ذ ر بعضهم  ((واحد  ويحلق بالثالثببثالثة أح ار يقبل بواحد ويدبر 

ينه ال  (3)والنووي (2)الصالحواال ابن  ،(1)أخر ه(6)أن بقي بن مخلد

                                                           

 (.103 2( الم موع للنووي )1)

 (.456 1(  فاية النبيه البن الرفعة )2)

 (.72 1( روضة الطالبين للنووي)3)

بدداب االسددتنثار فددي الوضددور  ، (  تدداب الوضددور43 1( صددحيا البخدداري )4)

بددداب اسيتدددار فدددي  ، (  تددداب الطهدددارو27 3صدددحيا مسدددلم ) ، (161بدددرام )

 (. 237االستنثار واالستن ار برام )

( 458 1( واددد نسددب هددذا القددول البددن خيددران ابددن الرفعددة فددي  فايددة النبيدده )5)

 (.  52 20وتعقبه اسسنوي في الهداية يلى أوهام ال فاية )

أبو عبد الدرحمن القرطبدي األندلسدي الحدافظ صداحب التفسدير  د( بقي بن مخل6)

 ددان يمامددا  عالمددا  ادددوو  م تهدددا  ال يقلددد أحدددا  ثقددة  ح ددة  ، ال ليددل والمسددند ال بيددر

صالحا  عابدا  أواها  منيبا  عدديم النظيدر فدي  مانده.اال ابدن حد م:  دان ذا خاصدة  

نبددل و اريددا  فددي مضددمار البخدداري ومسددلم والنسددائي م دداب مددن أحمددد بددن ح

( وطبقدات 285 13سدير أعدالم الندبالر للدذهبي) :هـ(. انظر276الدعوو. مات )

 (. 281 1الحفاظ للسيوطي )
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ْعن لجانبيه والوسط وقيل قولهي عر  في  تب الحديث.  أي  ي َوزَّ

اليسرى وبالثالث   ب[12]ب يمسا بواحد  الصفحة اليمنى وبالثاني

و ال ي د أحد م ثالثة أح ار أ)) ‘لقولهً(4)وهو اول أبي يسحاا ،الوسط

اال  ،(6)والبيهقي(5)روار الداراطني (ح رين للصفحتين وح ر للمس به(

واال  ،وتأوله األصحاب على أن  ل ح ر  للصفحتين (7)السب ي

باسضافة يلى  مله  -بقول العدد معتبر-وصاحب الو ه  (8)الرافعي

يمسا بح ر  من مقد م المس به  (9)وايل ،الموضر دون  ل   ر منه

 يلى آخرها وبح ر  من آخرها يلى أولها ويحلق بالثالث. والمسربة

وبالضم الشعر المستطيل من  ،بفتا الرار وضمها م رى الاائط

والصحيا أن هذا الخال  في  ،(1()10)االه ابن األثير ،الصدر يلى السرو

                                                                                                                                                             

ل ددن اددال ابددن ح ددر فددي  ، ( لددم أادد  علددى مددن ذ ددر ذلدد  عددن بقددي بددن مخلددد1)

وتعقبدده  -الرافعدديأي  -هددو حددديث ثابددت  ددذا اددال :"(321 1التلخدديص الحبيددر )

 ، والرافعي تبدر الا الدي فدي الوسديط ، النووي في شرح المهذب فقال: هذا غلط

والا الددي تبددر اسمددام فددي النهايددة. واددال: ين الصدديدالني ذ ددرر واددد بددي ض لدده 

 الحا مي والمنذري في تخريج أحاديث المهذب"

 (.183 1)شرح مش ل الوسيط البن الصالح :( انظر2)

 (.171 1وخالصة األح ام للنووي ) ، (106 2الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.460 1 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

( 153بدداب االسددتن ار بددرام ) ، (  تدداب الطهددارو88 1( سددنن الددداراطني )5)

 يسنادر حسن. :واال

باب  يفية االستن ار بدرام  ، (  تاب الطهارو183 1للبيهقي)( السنن ال برى 6)

(553.) 

 تحقيق   صقر الاامدي. ، (330 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )7)

 (.514 1فتا الع ي  للرافعي) :(  انظر8)

 (.295 1(  ح ى هذا القول الباوي في التهذيب )9)

د الواحدد الشديباني أبدو ( المبار  بن محمد بن محمد بدن عبدد ال دريم بدن عبد10)

 دان عالمدا  فاضدال  وسديدا   ، السعادت الملقب بم د الددين المعدرو  بدابن األثيدر

 ددامال  اددد  مددر بددين علددم العربيددة والقددرآن والنحددو واللاددة والحددديث وشدديوخه 
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ل يفية األولى في ون الوا ب في ا ،(2)أفضل ال يفيات وال مير  ائ 

واال في  ،مرار على  ل ح ر  على  مير المحل يبدأ  ي  شاري

وأصلها ينباي أن يضر الح ر على موضر طاهر ويديرر  (3)الروضة

االه  ،أنه ال يشترط ذل  ما حاصله (4)وفي شرح المهذب ،اليال  اليال  

ويسن اسيتار وأن  تقديرر ،و ل ح ر اول المصن  . واال(5)اسسنوي

في ون ما ذ ر من أن الخال  في األفضل مستفادا   ، ل ح ر ي ون

هو  (6)واال ابن النقيب ،وال يستفاد ذل  من عبارو المحرر ،منه

ثالث مسحات أي ي ب ذل  وليس معطوفا  على  معطو  على اوله

. (7)وهو وا ب على األصا ،لئال يل م أن التعميم ب ل ح ر سنه ًييتار

                                                                                                                                                             

ته وسقمه والفقده شدرح مسدند الشدافي فدي  :مدن تصدانيفه ، و دان شدافعيا   ، وصح 

الشافعي و  امر األصول والنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير. تدوفي 

( ومع دم 354 22سدير أعدالم الندبالر للدذهبي) :هـ(. انظر606بالموصل سنة )

 (.2268 5) األدبار ليااوت الحموي

( و دذا االده 321 2( انظر: النهاية فدي غريدب الحدديث واألثدر البدن األثيدر )1)

 (.107 2النووي في الم موع )

( اطر به العراايون والباوي وآخرون مدن الخرسدانيون وح دار الرافعدي عدن 2)

( وفددددددتا الع يدددددد  295 1التهددددددذيب للباددددددوي ) :معظددددددم األصددددددحاب. انظددددددر

 (.107 2( والم موع للنووي )514 1للرافعي)

 (.70 1( روضة الطالبين للنووي)3)

 (.108 2( الم موع للنووي )4)

 (.209 2( المهمات لدسنوي )5)

سدمر مدن ابدن عبدد الهدادي  ، ( أحمد بن لؤلؤ الرومي شهاب الدين ابن النقيب6)

وعمدل   ،واختصدر ال فايدة ، ومهدر فدي الفندون ، والسب ي وابن الملقن وغيرهم

و ددان واددورا   ، واختصددر التنبيده وغيددر ذلدد  ، تصدحيا المهددذب ون ددت المنهدداج

و دان مدر تشدددر فدي  ، سا نا  خاشعا  اانعا  انتفدر بده الطلبدة وتخدرج بده الفضدالر

الددرر  :ر(. انظدر769مدات سدنة ) ، العبادو حلو النادرو  ثير االنبساط والدعابة

 (.282 1) ال امنة البن ح ر

 (.219 1( وبحر المذهب للروياني)219 1البيان للعمراني ) :( انظر7)
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 وغيرر (1)وفي المهذب ،المتقدم¢ سلمان لحديث  ًويسن بيساره قوله

وال -ال وا  مر ال راهة  (2)والمشهور ،أنه ال ي و  االستن ار باليمنى

ف ذا استن ى من البول بحائط أو صخرو أو  -يستفاد من عبارو ال تاب

وين استن ى  ،أرض أخذ ذ رر بيسارر ومسحه على ثالثة مواضر

ر ليه أو يحامل عليه والذ ر  بح ر   بير  أمس ه بين عقبيه أو يبهامي

ف ن اضطر يلى يمسا  الح ر بيدر أمس ه باليمنى وأخذ الذ ر  ،بيسارر

ول استنجاء لدود   قولهوحر  اليسار وحدها.  (3)باليسرى على األصا

ألنه  ،بالمار وال بالح ر (4)أي ال ي ب ]ال[ وبعر  بال لَْوث  في األظهر

على أنه ال  (6)واد أ معوا ،(5)خارج من غير رطوبة فأشبه الريا

 (8)اال المتولي ،يذا  ان المحل يابسا  ف ن  ان رطبا   (7)يستن ي منه

 ،ألنه ال يخلوا عن رطوبة ًي ب والثاني ،ين سه وو ب االستن ار

 وايل ،(9)فيه الح ر على المذهب ئفعلى هذا ي   ،ول ن يخفى علينا

                                                           

 (.58 1( الم موع للنووي )1)

ونهايدددة المطلدددب لل دددويني  ، (280 1للمددداوردي ) الحددداوي ال بيدددر :( انظدددر2)

و فايددة النبيدده البددن الرفعددة  ، (110-109 2والم مددوع للنددووي ) ، (114 1)

 (.308 1والن م الوهاج للدميري) ، (466 1)

 (.110 2( والم موع للنووي )222 1البيان للعمراني ) :( انظر3)

 ب"."( ما بين المع وفين من نسخة4)

والقاضدي حسدين وابدن الصدباغ  ، (  ذا صرح به ال ويني في ال مر والفدرا5)

ال مدر  :بده أبدو العبداس بدن سدريج. انظدرواطر  ، والشاشي والباوي و ماعات

 (.96 2( والم موع للنووي )115 1والفرا لل ويني )

( 96 2الم مدوع للندووي ) :( نقل اس ماع المتولي والنووي وغيرهما. انظر6)

 (.309 1والن م الوهاج للدميري)

 ( أي من الريا. 7)

 تحقيق  ليلى الشهري. ، (371 1( تتمة اسبانة للمتولي )8)

( 127 2( نددص عليدده فددي المختصددر وحرملددة. انظددر: الم مددوع للنددووي )9)

 (.455 1و فاية النبيه البن الرفعة )
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على أن المعتاد يذا ونبه المصن  بالبعر  ،(1)على القولين في النادر

فهو  ،(2) الدود والحصاو، خرج بال رطوبة  ان ح مه ح م الطاهر

ل نه لم يصرح  ،ولو خر ت حصاو أو دودو (3)أحسن من اول المحرر

واد صرح في المحرر فيؤخذ منه  ،بأن الخال  في الو وب

وهما  ،ل نه  عل الخال  و هين ،االستحباب للخروج من الخال 

 [أ 15]أ  تعالى. رحمهما ه (4)عنه المصن اوالن  ما عبر 

  

 

 

  

                                                           

أنده يتعدين ي التده بالمدار روار الربيدر حيدث ح دي  :( والقوالن فدي الندادر همدا1)

وهددو األصددا أندده ي ددو  فيدده  ، . والثدداني: روار الم نددي وحرملددةعددن نصدده..

فد ن خدروج الن اسدات منده  ، االاتصار علي الح ر نظدرا  يلدى المخدرج المعتداد

والندادرو ممدا يت درر ويعسدر البحدث عنهدا والوادو   ، علي االنقسام يلى الاالبدة

ومنهم من اطر بهذا وحمل ما روار الربير  ، على  يفياتها فيناط الح م بالمخرج

علددى مددا يذا  ددان بددين اسليتددين ال فددي الددداخل. االدده الرافعددي فددي فددتا الع يدد  

(1 478.) 

 (.309 1الن م الوهاج للدميري) :( انظر2)

 (.10( المحرر للرافعي )ص3)

 (.96 2الم موع للنووي ) :( انظر4)
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 باب الوضور

 ،بفتا الواو اسم للمار الذي يتوضأ به وبضمها اسم الفعل الوضور

بالفتا  وايل ،وهي النظافة ،وهو المراد هنا مأخوذ من الوضارو بالمد

أو  ،نية رفع حدث أحدها فرضه ستة قوله. (1)بالضم فيهما وايل ،فيهما

 ،بتشديد اليار النية أو أداء فرض الوضوء إلى طهر   مفتقر  استباحة 

وهي القصد وع م القلب على الفعل تقربا  يلى ه  ،بتخفيفها ويقال

شرعت لتميي  العبادات من العادات أو  ،(2)تعالى عند الشروع فيه

نما األعمال ي)) ‘ودليل و وبها اوله  ،(3)لتميي  مراتب العبادات

وعلم من  ،(4)م مر على صحته ((وينما ل ل امرئ ما نوى ،بالنيات

ف ن ااتصر عليه ولم  ،و وبها اشتراط التميي  واسسالم ومحلها القلب

 ،وين ااتصر على اللفظ لم ي   يال في ال  او على و ه ،يتلفظ  ا 

ولو نوى بقلبه رفر الحدث وبلسانه التبرد أو  ،ال مر بينهماواألفضل 

العلم   وَشرط  النية، (5)فاالعتبار بما في القلب بال خال  ،بالع س

ف ن اعتقد أن  مير أفعاله  ،بالمنوي وضورا   ان أو صالو أو غيرهما

و ذا ين اعتقد أن بعضها  ،أو ال مير س ن ة فال ،فرض صا في األصا

يصا  (7)واال الا الي في فتاويه ،(6)سنة ولم يمي فرض وبعضها 

ورفر الحدث معنار  ،ن هو فرضبشرط أن ال يقصد التنفل بشير معي  

رفر حدث ما  واد دخل في اوله ،وهو ما منر منه بسببه ،رفر ح مه

                                                           

( والنهايددة فددي غريددب الحددديث 130 3الحددديث للخطددابي ) غريددب :( انظددر1)

 (.322 15( ولسان العرب البن منظور)169 5واألثر البن األثير)

 (.310 1الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.62 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

باب بدر الدوحي بدرام  ،  تاب الوحي، (6 1( أخر ه البخاري في صحيحه )4)

)) ينمدا االعمدال باب اولده  ،  تاب اسمارو ، (534 6صحيا مسلم )و ، (1)

 (. 1907بالنية (( وأنه يدخل فيه اللاو وغيرر من األعمال برام )

 (. 313 1والدميري الن م الوهاج ) ، (317 1( االه النووي في الم موع )5)

 (. 313 1( االه الدميري في الن م الوهاج )6)

 (.27 1) ( فتاوى الا الي7)
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وال خال   ،ن حدثا  عليه وليس عليه غيررعي   أ[13]ب يذا أطلق أو

 الحدث ح م  ألن  ً(1)ه في األصان حدثا من أحداث عليفيهما أو عي  

وعليه غيرر  ،واحد وين تعددت أسبابه أو عي ن حدثا  ليس عليه غلطا  

فتن ير المصن  الحدث  ،(2)ه على األصائنه عمدا  لم ي  ف ن عي  

ودخل  ،لشموله هذر الصورو ً(3)أحسن من تعريفه  ما وار في المحرر

الوضور حتى لو نوى  ل ما يتوا  على  استباحة مفتقر في اوله

وسوار أم ن فعل ما  ،(4)ى غيرها في األصاووين ن ،صالو معينة صا

نوى بهذا الوضور أم ال  ما لو نوى صالو العيد في ر ب أو 

ر بمفتقر  يليه أي عب  وهو بعيد عن م ة ل ن  ان األحسن أن ي   ،الطوا 

 يلى الوضورً ألن الم ث في المس د وارارو القرآن لل نب والحائض

ة استباحتهما وهو الاسل وال يصا الوضور بني   يتوافان على طهر  

أو أدار فرض الوضور ليس على سبيل االشتراط  اوله ،(5)على األصا

 ،ف نه لو نوى أدار الوضور أو فرض الوضور  فار اطعا   ،للم موع

 ار  ي (8)والتحقيق ،(7)واد صحا في شرح المهذب ،(6)االه في الروضة

 فعلى هذا يستاني عن اللفظين.  ،نية الوضور فقط

                                                           

( ونهايدددة المطلدددب لل دددويني 146 1للمددداوردي ) الحددداوي ال بيدددر :( انظدددر1)

( والددددددددن م الوهددددددددداج 271 1( و فايددددددددة النبيددددددددده البددددددددن الرفعدددددددددة )51 1)

 (.314 1للدميري)

 ، (48 1وروضددة الطددالبين للنددووي) ، (335 1الم مددوع للنددووي ) :( انظددر2)

وذلد  أن الالدط  ، أنه ي  يه :والو ه الثاني ، (314 1الن م الوهاج للدميري)و

وذلد  فدي ح دم  ، ألن الحدث هو المانر الحاصدل ًمن حدث يلى حدث ال أثر له

 (.55 1خصلة  واحدو . االه ال ويني في نهاية المطلب )

 (.11( المحرر للرافعي )ص3)

 (.321 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر4)

 (.315 1( والن م الوهاج للدميري)160 2الم موع للنووي ) :انظر( 5)

 (.48 1( روضة الطالبين للنووي)6)

 (.328 1( الم موع للنووي )7)

 (.54( التحقيق للنووي )ص8)
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 ثم اال ،يذا نوى الطهارو عن الحدث بالصحة (1)  م الرافعي  فرع

مسألة  (2)وأسقط في الروضة ،عن الحدث ف ن أطلق  فار أي يذا لم يقل  

ه على الصحيا ئلم ي   واال، (4) وائدر(3)اسطالا ثم ذ رها )في(

بأن الطهارو اد ت ون عن  (5)وعلله في شرح المهذب ،المنصوص

اد  (6)واال في المهمات ،فيشترط التقييد ،واد ي ون من خبث ،حدث

 ،يقتضي عدم الصحة ولم ينقل نص   ،على الصحة (7)نص في البويطي

وفي  ،الوااروألنه يذا لم ي ن عليه ن اسة تعي ن الحدث بحسب  اال

أن نية الطهارو للصالو أو لايرها مما يتوا  على  (9)والمهذب (8)التنبيه

اتفاا  (10)وح ى المصن  في شرح المهذب ،الوضور صحيحة

أي وسلس البول  ومن دام حدثه كمستحاضة قولهاألصحاب عليه. 

دون الرفع على الصحيح اياسا  على التيمم  ة الستباحةكفاه ني   والمذي  

                                                           

 (.319 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر1)

 المصدر السابق. :( انظر2)

وه  ، )مدن( والصدحيا مدا أثبدت :أما نسخة )أ( ففيهدا ، ( هذر في نسخة )ب(3)

 أعلم. 

 (.50 1( روضة الطالبين للنووي)4)

 (.323 1( الم موع للنووي )5)

 (. 139 2( المهمات لدسنوي )6)

سدديد  ، اسمددام العالمددة ، ( أبددو يعقددوب يوسدد  بددن يحيددى القرشددي المصددري7)

 ، عيوحد ث عن ابن وهدب والشداف ، صاحب اسمام الشافعي ال مة مدو ، الفقهار

 ، يماما  فدي العلدم اددوو فدي العمدل ، وروى عنه الربير ويبراهيم الحربي وغيرها

مدات  ، المشدهور والدذي اختصدرر مدن  دالم الشدافعي"المختصر"له ، دائم الذ ر

هدددـ(. انظدددر: طبقدددات السدددب ي 231فدددي السددد ن فدددي فتندددة خلدددق القدددرآن سدددنة)

 (. 159 1وطبقات ابن  ثير ) ، (162 2)

 (.15 1را ي)( التنبيه للشي8)

 (.35 1( المهذب للشيرا ي )9)

 (.323 1( الم موع للنووي )10)
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وال ي فيه نية الرفرً ألنه ال  ،أي في أنه ي في نية االستباحة فيهما

ومنه ما يتأخر  ،و ي  يرتفر ومنه ما يقارن الوضور ،يرتفر حدثه

ي ب ال مر بينهما  وايل ،ل ن يستحب له ال مر بين الني تين، عنه

 ،ي في نية أحدهما وايل، ليرتفر الماضي ويستبيا المقارن والمستقبل

ال غير  ولو نوى استباحة فريضة   ،لوضور صا أيضا  ولو نوى أدار ا

ونية الرفر واالستباحة  ،ً ألنه ال يستبيا غيرها(1) ا  بال خال   

أما الم دد  (2)اال اسسنوي ،حوهما في غير الوضور الم دد طاهرون

  .فيت ه فيه االاتصار على نية الطهارو والت ديد ونحور

ين شار ه واصد التعليق لم  فلو اال ،يشترط في النية ال  م  فرع

وين أطلق  ،االه الرافعي في الصالو ،وين اصد التبر  صا ،يصا

اال  ،ألن اللفظ موضوع للتعليق ًأنه ال يصا (3)ففي الشافي لل ر اني

ح ى القاضي شريا  اال ابن العماد ،وهو صحيا (4)اسسنوي

نه ال ي واال ال ديد ،يئةعن الشافعي اولين في التعليق بالمش(5)الروياني

مع  ،ونحور أي أو تنظفا   ومن نوى تبرداا  قولهيمنر صحة العبادات. 

ال  وايل ،ألنه حاصل وين لم ينور ًة معتبرة جاز على الصحيحني  

مر نية معتبرو  اري  واوله، القربة وغيرهاألنه تشري  بين  ي و ً

وين لم ينور أي مستحضر النية رفر  ،ألنه حاصل ًعلى الصحيا

واد  ،الحدث واحتر  بذل  عما يذا طرأت نية التبرد في أثنار الوضور

غفل عن نية رفر الحدث فلم تحضرر لم يصا ما غسله بنية التبرد 
                                                           

 (.220 2( والم موع للنووي )333 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر1)

 (.129 2المهمات لدسنوي ) :( انظر2)

وهدو  ، في فروع الشافعية ألبدي العبداس أحمدد بدن محمدد ال ر داني ( الشافي3)

، (371 1طبقات السدب ي ) :اليل الو ود. انظر ،  تاب  بير في أربعة م لدات

 (.1023 2 ش  الظنون لحا ي خليفة)

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (463 1(  افي المحتاج لدسنوي)4)

القاضدي اسمدام  ، أحمد الروياني ( شريا بن عبدال ريم بن الشي  أبي العباس5)

مدن  تبده:  ، -فيمدا يظهدر عندد السدب ي -وهو ابن عم صاحب البحر  ، أبو نصر

روضة الح ام و ينة األح ام. ولم يذ روا له سدنة وفداو. انظدر: طبقدات السدب ي 

 (.601 1( وطبقات ابن  ثير )284 1وطبقات ابن ااضي شهبة ) ، (102 7)
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 كقراءة فال في األصح أو ما يندب له الوضوء قوله. (1)على الصحيا

أي يذا نوى استباحة ما ندب له الوضور  قرارو القرآن والحديث 

هذر األفعال مباحة ألن  ًودراسة العلم الشرعي لم يصا على األصا

ألنه  ًيصا وايل ،مر الحدث فال يتضمن اصدها اصد رفر الحدث

وينما ي ون  ذل  يذا  ،اصد أن ي ون ذل  الفعل على أ مل أحواله

ال يصا  وايل، ولو نوى ت ديد الوضور فعلى الو هين ،فر الحدثارت

فيه ثالثة  (3)وح ى في ال فاية ،(2)وصححها في شرح المهذب ،اطعا  

يصا فيما يذا  ان عالما  بأنه محدث  (4)األصا في اسبانة ثالثها ،أو ه

ما يندب عما يذا  واحتر  بقوله ،دون ما يذا اعتقد أنه متطهر

 [ب 15]أ ما ال يشرع فيه الطهارو  دخول السوا  [ب 13]ب نوى

ف نه ال يصا   ما  ويطالا المصن  القرارو أحسن من  ،ولبس الثوب

ل ن المحرر صرح  ،لشموله الحديث والعلم ًبالقرآن (5)تقييد المحرر

 بالقعود.  (6)باالستحباب لدخول المس د وعبر في الشرح

وعند نوم وغضب  ،يندب الوضور لسماع الحديث وروايته  فرع

ت وحمل مي   و الم ابيا  ايبة وبعد فصد وح امة واير واهقهة مصل  

                                                           

( 329 1( وفدددتا الع يددد  للرافعدددي)78 1ويددداني)بحدددر المدددذهب للر :( انظدددر1)

 (.337 1والم موع للنووي )

 (.325-324 1( الم موع للنووي )2)

 (.270 1(  فاية النبيه البن الرفعة )3)

 ، رو ي. لددـ عبدددالرحمن بددن محمددد بددن فددوران المدد( اسبانددة فددي فددروع الديانددة4)

وهددو مددن أادددم  ، اعتنددى فددي هددذا ال تدداب بددذ ر األصددا مددن األاددوال والو ددور

لفدوراني ادد لواد نبه ابدن الصدالح علدى أن  تداب اسباندة  ، المبتدئين بهذا األمر

فحيدث وادر فدي  تداب  ، هدذا غلدطووار في بدالد الديمن منسدوبا  يلدى المسدعودي 

طبقدددات السدددب ي  :فدددالمراد الفدددوراني.  انظدددر ، نقدددل عدددن المسدددعودي :البيدددان

 (.217 2( وطبقات ابن ااضي شهبة )110 5)

 (.11( المحرر للرافعي )ص5)

( والشدددددددددرح الصددددددددداير 322 1فدددددددددتا الع يددددددددد  للرافعدددددددددي) :( انظدددددددددر6)

 مخطوط"."ب[23 1للرافعي]
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وخطبة لاير  ،ول نب أراد أ ال  أو شربا  أو نوما  أو  ماعا   ،ومسه

استحبابه  (2)وعن القاضي حسين ،(1) معة ذ ر ذل  في شرح المهذب

 ل يارو القبور. 

أي أول ما ياسل منه  ما في  ويجب قرنها بأول الوجه قوله

 ،ألنها توابر ًفال ي في ااترانها بما ابله من السنن ،(3)المحرر

و ل نية ت ب مقارنتها ألول الوا ب  ،والمقصود من العبادو وا باتها

 ًيكفي بسنة  قبله وقيل قولهمن تل  العبادو يال الصوم لعسر المقارنة. 

أن هذا الخال   (5)وأصلها (4)وفي الروضة ،الوضورألنها   ر من 

 ا  في ااتران النية ب مير السنن السابقة على الو ه  ما أطلقه في 

و ذا  ،ااترانها بالمضمضة واالستنشاا أنه في (6)واال السب ي ،ال تاب

باسل ال   على الصحيا وأن ال مهور اطعوا بأنه ال ي في ااترانها 

ي في  وايل ،شبه أن ي ون  التسميةيوا  ووس ت عن الس ،بالتسمية

 ،واستاربه (7)النية ابل مقارنة الشير من السنن ح ار في الصاير

ف ن بقيت يلى غسله  ،ومحل الخال  ما يذا غربت ابل غسل الو ه

وهو األفضل ف نه ال يثاب على السنن السابقة حتى تقترن النية  ،صا

 عن الشي  أبي محمد والقفال (8)وفي شرح المهذب ،بها على الصحيا

 أن األ مل أن ينوي عند غسل اليدين وعند غسل الو ه.

                                                           

 (.473 1( الم موع للنووي )1)

اج للشددربيني مانددي المحتدد :( االدده القاضددي حسددين فددي شددرح الفددروع. انظددر2)

(2 56.) 

 (.11( المحرر للرافعي )ص3)

 (.47 1( روضة الطالبين للنووي)4)

 (.318 1( فتا الع ي  للرافعي)5)

 ( تحقيق  صقر الاامدي.237 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي  )6)

 مخطوط"."أ[24 1( الشرح الصاير للرافعي]7)

 (.218 1( الم موع للنووي )8)
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المذ ور في المضمضة واالستنشاا محله يذا لم ياسل معهما   تنبيه

وب ع وال يضر ال ،أ  أرة الو ه ف ن اناسل بني   ،شير من الو ه

وين لم ينو بالماسول الو ه أ  أر أيضا  على الصحيا ل ن ال  ،بعدر

االه في  ،يحتاج يلى يعادو غسل ذل  ال  ر مر الو ه على األصا

 المه متدافر والمو ود  (2)واال في المهمات ،من  وائدر (1)الروضة

  .ألئمة المذهب صحة النية وي  ار الماسول عن الفرض

أي بأن ينوي عند  ل  وله تفريقها على أعضائه في األصح قوله

 ،ال وايل ،عضو رفر الحدث عنه اياسا  على تفريق أفعال الوضور

ين بقي ما عدا المنوي لم يصا ويال  وايل ،اياسا  على الصوم والصالو

 والخال  في تفريق النية ينما هو يذا  و نا تفريق الوضور.  ،فيصا

وي ب  ،ال ي ب استصحاب النية ذ را معتقدا  لها بل يستحب فرع

وال يأتي بما ينافيها وهو  ،استصحابها ح ما  وهو أن ال ينوي اطعها

وال  ،ر اطعها أو ارتد بطلت في المستقبلرفلو نوى في أثنا ،الردو

ولو نوى  ،فله البنار عليه يذا  دد النية ،يبطل ما مضى في األصا

و ذا في أثنائه  ،اطر الوضور بعد الفراغ منه لم يبطل على الصحيا

 ويستأن  نية لما بقي.  ،في األصا

وتثبت السنة  ،اآلية ( 3) {ک پ پ} لقوله تعالى ًغسل وجهه الثاني قوله

ا  وهو ما بين قوله. (4)بذل  واس ماع عليه ومنتهى  منابت رأسه غالبا

ودخل فيه البياض  ،أي عرضا   ومابين أذنيههذا حدر طوال   لحييه

من مبتدأ  (6)والروضة(5)وعبارو الشرحين ،الذي بين األذن والعذار

                                                           

 (.48 1للنووي)( روضة الطالبين 1)

 (.126 2( المهمات لدسنوي )2)

 .6سورو المائدو ( 3)

( واساندداع فددي مسددائل اس مدداع البددن 19اس مدداع البددن المنددذر )ص :( انظددر4)

 (.371 1( والم موع للنووي )83 1القطان)

( والشدددددددددرح الصددددددددداير 337 1فدددددددددتا الع يددددددددد  للرافعدددددددددي) :( انظدددددددددر5)

 مخطوط"."ب[24 1للرافعي]

 (.51 1الطالبين للنووي)( روضة 6)
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وهي أحسن من عبارو ال تاب لدخول  ،سطا ال بهة يلى منتهى الذان

ي طول ألن الاايتين ف ًمنتهى اللحيين فيها وخرو ه عن عبارته

والمراد ظاهر هذا  ،الو ه داخلتان في يدر وال يدخالن في العرض

ن داخل العين ال ي ب غسله وال يستحب على األصا في أو ،المحدود

وهو من نبت الشعر على  بقوله غالبا  عن األغم   واحتر  ،(1)الروضة

وعن األصلر  ،(2)ومنه غم الهالل ، هته مأخوذ من غم الشير يذا سترر

ف نه ال اعتبار بهما  ،(3)انحسر الشعر عن مقدم رأسهوهو من 

منابت الشعر ألن  ًوال حا ة يلى القيد ايل ،لخرو هما عن الاالب

معلومة أنبتت أو لم تنبت أو انحسر الشعر عنها لسبب أو  او ها أو 

 ،(4)بفتا الالم الف ان وعليهما منابت األسنان واللحيان ،وا  عندها

ضم بواألذن  ،بفتا الذال المع مة والقا  ومنبتهاهما يسمى الذان

وهو  ،مأخوذو من األذن بفتا الهم و والذال ،الذال ويس انها مؤنثة

 ًأي فيل مه غسله موضع الغممأي من الو ه  فمنه قوله. (5)االستماع

وهو ين عم ال بهة ال خال  في و وب  ،نبات الشعر فيه نادر  ألن 

و المهم يدل  (7)اال اسسنوي ،(6)الصحياها على عم  و ذا ين لم ي   ،غسله

ف ن انفصل  ،على أن محل هذا التردد يذا اتصل الامم بشعر الرأس

أي ومنه  وكذا التحذيف في األصح قوله. عنه و ب غسله اتفااا  

وهو الذي  ،لبياض الو ه ألنه محاذ   ًموضر التحذي  بالذال المع مة

 ،والن عة متصل بالصدغ ،نبت عليه الشعر الخفي  بين ابتدار العذار

                                                           

 (.91 1( المصدر السابق )1)

 ( مادو )غم(.129 10لسان العرب البن منظور) :( انظر2)

 ( مادو )صلر(.352 21تاج العروس لل بيدي) :( انظر3)

( ومع ددم المقدداييس فددي اللاددة 259 12لسددان العددرب البددن منظددور) :( انظددر4)

 (.35وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي)ص ، ( مادو )لحى(950البن فارس)ص

( ومع دم المقداييس فدي اللادة البدن 47 5لسان العدرب البدن منظدور) :( انظر5)

 ( مادو )ذان(.388)صفارس

 (.372 1( والم موع للنووي )338 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر6)

 (.141 2المهمات لدسنوي )( 7)
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ويعر  أن يوضر خيط طرفه على رأس األذن وطرفه اآلخر على 

 ًوسمي بذل  ،فما ن ل عن ذل  فهو موضر التحذي  ،أعال ال بهة

. (1)شرا  والنسار يعتادون حذ  الشعر وي الته ليتسر الو هألاألن 

تدوير  ألنهما في حد   ًوهما بياضان يكتنفان الناصية ل النزعتان قوله

 ما ً الو ه عن حد   بخروج الصلر أيضا  (2)ح في المحرروصر   ،الرأس

 بفتا ال اي وح ي يس انها يقول والن عة ،أدخل الامم أخرج الصلر

صحح الجمهور أن  قلت اوله. (3)ن ع الر ل هو أن ع والمرأو ن عار

التصال شعرر بشعرها فال  ًموضع التحذيف من الرأس وهللا أعلم

اتفقوا على ح اية  (4)اال في شرح المهذب ،بفعل الناس يصير و ها  

فتعين أن األولى التعبير باألظهر  ،وهما اوالن انتهى ،الخال  و هين

والصدغان ليسا من الو ه على األصا في  ،(6)المحرر (5) ما فعل ]في[

 (9)ونقل عن النص ،الو ه [أ 16]أ ينهما من  وايل(8)وأصلها (7)الروضة

عال على األذنين فمن الرأس وما  ما (11)وايل ،(10)الصالح وصححه ابن

                                                           

 (.372 1والم موع للنووي ) ، (112المصباح المنير للفيومي)ص :( انظر1)

 (.11( المحرر للرافعي )ص2)

والمصدددددباح المنيددددددر  ، (108 14لسدددددان العدددددرب البدددددن منظدددددور):( انظر3)

 (.491للفيومي)ص

 (.372 1( الم موع للنووي )4)

 ب"."بين المع وفين من نسخة ( ما5)

 (.11محرر للرافعي )ص( ال6)

 (.51 1( روضة الطالبين للنووي)7)

 (.339 1( فتا الع ي  للرافعي)8)

 ، ( فقد نقلده منصوصدا  عدن الشدافعي فدي مختصدر الربيدر ومختصدر البدويطي9)

 (.396 1نقله النووي في الم موع )

 (. 134 1شرح مش ل الوسيط البن الصالح) :( انظر10)

الحدداوي البصدريين. االدده المداوردي فدي  ( وهدو ادول أبدي العبدداس و مهدور11)

 (.289 1( وابن الرفعة في  فاية النبيه )173 1) ال بير
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 ،(2)ح ار في المهمات (1)وصححه الروياني ،ن ل عنهما فمن الو ه

  .(3)وهما  انبي األذن متصالن بالعذارين من فوا

ي ب غسل   ر رأسه ورابته وما  اال أصحابنا (4)في الروضة فرع

 تحت ذانه مر الو ه وليتحقق استيعابه. 

 وعنفقة   وخد   وشارب   وعذار   وحاجب   ويجب غسل كل هدب   قوله

اياسا  على البلاة على محل الفرض سوار  انت هذر  شعراا وبشراا 

والنادر ملحق بالاالب على  ، ثافتها نادروألن  ً ثيفة الشعور خفيفة أو

و ذل  لحية المرأو ولحية الخنثى يذا لم ن علها عالمة  ،(5)األظهر

وينما اال المصن   ،ولم يذ ر المحرر الخد  (6)وهو المذهب ،للذ ورية

لمنابتها لنص على  للشعور ال ذ رر اسما   وين  ان ما (7)[]وبشرا   شعرا  

بضم الهار  دبواله   ،ذ رر من الشعر شعر الخد  ما نص على بشرر ما

المهملة وضمها وبفتحهما معا هو  مر و معه أهداب وس ون الدال 

والعذار بالذال  ،(8)على و ن  معه ب يادو تار التأنيث ومفرد  ل  

وتحته العارض الشعر الذي على  ،المع مة هو المحاذي لدذن

وهو  ،أي وال بشرتها يجب باطن عنفقة كثيفة وقيل ل قوله .(9)اللحيين

                                                           

 (.109 1بحر المذهب للروياني) :( انظر1)

 (.140 2( المهمات لدسنوي )2)

 (.51 1( وروضة الطالبين للنووي)338 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر3)

 (.52 1( روضة الطالبين للنووي)4)

 (.294 1 فاية النبيه البن الرفعة ) :انظر( 5)

( 377 1( والم مددوع للنددووي )956 9للمدداوردي ) الحدداوي ال بيددر( انظددر: 6)

 (.323 1والن م الوهاج للدميري)

 ب"."بين المع وفين من نسخة ( ما7)

سدددددان هدددددو: مدددددا نبدددددت مدددددن الشدددددعر علدددددى أشدددددفارها. انظدددددر: ل ( الهددددددب8)

 ( مادو )هدب(.521(والمصباح المنير للفيومي)ص47 15العرب)

والمصدددددباح المنيدددددر  ، (105 9لسدددددان العدددددرب البدددددن منظدددددور) :( انظدددددر9)

 ( مادو )عذر(.325للفيومي)ص
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 قوله .الرافعي في هذر الشعور  لهاوح ار  ،المشهور عند الخرسانيين

أي ي ب غسل بشرتها للخفة  ت كهدب  واللحية إن خف    أ[14]ب 

 ،على ال لدو المتدلية في محل الفرض اياسا   ،وغسل الشعر بال خال 

الو ه  وألن الموا هة تقر به وال فرا فيه بين أن ي ون في حد  

االه في شرح  ،وال في الخارج بين ظاهرر وباطنه ،عنه خار ا   أو

ح مه يال أن  بعضها و ث  بعضها  ان ل ل   وين خ    ،(1)المهذب

 ،(3)ي ب غسل ال مير مطلقا   وايل ،(2)يتمي  في ب غسل ال مير ال

 وايل ،(4)يرى البشرو من خالله في م لس التخاطب ما والخفي 

 وإل فليغسل ظاهرها قوله. (5)يشق اتصال المار معه يلى البشرو ال ما

الو ه أم  في حد   أي وين  ثفت و ب غسل ظاهرها سوار أ ان أيضا  

ألنه  ً(6)ي ب غسل باطنها وال البشرو تحتها على الصحيا ال ال و

و انت لحيته ال ريمة  ،(7)روار البخاري ((لو هه واحدو   ر  غرفة  غ))‘

                                                           

 (.376 1( الم موع للنووي )1)

والددددن م الوهدددداج  ، (375 1الم مددددوع للنددددووي ) :( هددددو المددددذهب. انظددددر2)

 (.324 1للدميري)

مدنهم مدن يح يده و هدا  وهدو ادول الم ندي  :واال ، الرافعي اوال  اديما  ( ح ار 3)

 (.324 1والن م الوهاج للدميري) ، (342 1فتا الع ي  للرافعي) :انظر¬. 

( 375 1الم مدوع للندووي ):( وهو ظاهر نص الشافعية وهو الدرا ا. انظر4)

 (. 24 1)و فاية األخيار للحصني

 (.324 1الن م الوهاج للدميري) :( وايل ير ر فيه يلى العر . انظر5)

( فقد نص عليه الشافعي واطر به  مهور األصحاب في الطدرا  لهدا. ونقدل 6)

عدن الم ندي رحمده ه  فدي المنثدور أنده يو دب ييصدال المدار يلدى البشدرو التدي 

التهدذيب  :الدذي يعضددر الددليل. انظدروالرا ا هو المدذهب وهدو  ، تحت الشعر

والدددددن م الوهددددداج  ، (342 1وفدددددتا الع يددددد  للرافعدددددي) ، (239 1للبادددددوي )

 (.324 1للدميري)

بدداب غسددل الو دده باليدددي مددن  ، (  تدداب الوضددور40 1( صددحيا البخدداري )7)

 (.140غرفة واحدو. برام )
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ويستثنى من يطالاه لحية  ،ولعسر ييصال المار يلى باطنها (1) ثة  

يجب غسل خارج عن  ل وفي قول   قولهالمرأو والخنثى  ما تقدم. 

يحاذي محل الفرض فال يعطى  ألنه ال ًأي عن حد الو ه الوجه

وأشار يلى أن األظهر و وب غسل الخارج من شعر الو ه  ،ح مه

وين  ان  ،وباطنا   غسله ظاهرا   خفيفا  ف ن  ان  ،من  مير  وانبه مطلقا  

ذ ر  ان أحسن من تقييد  ولشموله ما ،غسل ظاهرر فقط  ثيفا  

ل ن يطالا المنهاج الاسل  ،الخال  بالظاهر من اللحية (2)المحرر

الخال  في باطن الخارج ألن  ًيتناول الباطن وال يستقيم مر ال ثافة

 ينما هو مر الخفة. 

 (4)اال اسسنوي ،(3)على الذان  ما في شرح المهذب اللحية ما  تنبيه

 الثالث قولهوال يؤخذ من عبارو ال تاب.  ،وح م العارض ح مها

سل يديه غ))‘النبي  ألن ًمع مرفقيهلما تقدم من األدلة  ًغسل يديه

فلما أدخل  بيان‘ وفعله  ،(5)روار مسلم ((حتى شرع في العضدين

في اآلية ال ريمة . ( 6) {ڀ} وألن لمرفقين في الاسل دل على و وبهماا

 ،فسادر من  هة المعنى (7)وادعى اسسنوي ،ين  انت بمعنى مر فظاهر

 ،ا دخلتمن الماي   للااية وهو الظاهر فالااية يذا  انت   را  وين  انت 

                                                           

مدة بدرام بداب اتخداذ ال  ، (  تداب ال يندة183 8( أخر ه النسائي في سننه )1)

( وادددددال 684( بدددددرام )89 1وروار اسمدددددام أحمدددددد فدددددي مسدددددندر ) ، (5232)

(  تددداب 434 7وأخر ددده مسدددلم فدددي صدددحيحه ) ، يسدددنادر حسدددن":"األرناؤوط

 و ان  ثير شعر اللحية((.))( ولفظه2344برام )‘ باب شيبه  ، الفضائل

 (.11( المحرر للرافعي )ص2)

 (.374 1( الم موع للنووي )3)

 تحقيق  محمد الشاماني.  ، (481 1المحتاج لدسنوي)(  افي 4)

بدداب يطالددة الاددرو والتح يددل فددي  ، (  تدداب الطهددارو35 3( صددحيا مسددلم )5)

 (.246الوضور برام )

 .6سورو المائدو ( 6)

 (. 146 2( المهمات لدسنوي )7)
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والمراد  (1)اال السب ي ،لى هذربعت  هذر األش ار من هذر ي  قول 

في  مر بقار الحد داخال   ورار الحد   بالتحديد في مثل هذا يخراج ما

فوا  ففائدو الااية يخراج ما ،يلى اسبط واسم اليد شامل   ،المحدود

ألنه  ًوالمرفق ب سر الميم وفتا الفار وبالع س سمي بذل  ،المرفق

أي  (3)اال السب ي فإن قطع بعضه قولهونحور.  (2)االت اريرتفق به في 

في محل  أي غسل ما بقي وجب مابعض الوا ب من دون المرفق 

ذا ي)) ‘اال ،(4)يسقط بالمعسور ألن الميسور الًالفرض بال خال 

 (6)واال اسسنوي ،(5)متفق عليه (استطعتم( فأتوا منه ما أمرت م بأمر  

در ومن اطعت ي (7)بعضه أي بعض اليد وهو أحسن من اول المحرر

 ،مؤنثة ف ان ينباي أن يقول بعضها ل نها ،فرا ألنه ال ًمن ال وع

أي بأن  من مرفقه أو قوله. (8)بقي ي ب غسل ما أنه ال وح ى و ها  

أي في ب  فرأس عظم العضد ،اطر عظم الذراع وبقي عظم العضد

ومنهم  ،ي ب ال والثاني ،ً ألنه من محل الفرضعلى المشهورغسله 

واختلفوا  (1)اال الرافعي ،(9)من اطر باألول ور حه في أصل الروضة

                                                           

 تحقيق  صقر الاامدي.، (243 1(  االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )1)

( وتحريددر ألفدداظ 413م المقدداييس فددي اللاددة البددن فددارس )صمع دد :( انظددر2)

 (.35التنبيه للنووي)ص

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (243 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )3)

( والسديوطي 155 1( هذر ااعدو فقهية ذ رها السب ي في األشدبار والنظدائر )4)

 ثيددرو منهددا مددا  وذ ددرا لهددا فروعددا ، ( وغيرهمددا159 1فددي األشددبار والنظددائر )

 ذ رر المؤل . 

بداب االاتددار  ، (  تداب االعتصدام بال تداب والسدنة94 9( صحيا البخاري )5)

 ، (  تدداب الحددج231 5وصددحيا مسددلم ) ، (7288بددرام ) ، بسددنن رسددول ه

 (. 1337باب فرض الحج مرو في العمر برام )

 تحقيق  محمد الشاماني.  ، (485 1(  افي المحتاج لدسنوي)6)

 (.11( المحرر للرافعي)ص7)

 (.11المحرر للرافعي )ص :( انظر8)

 (.346 1( فتا الع ي  للرافعي)9)
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أن المرفق في اليد السليمة ياسل تبعا  مأخذهما  فقيل ،في مأخذ القولين

هو طر   فقيل ،مأخذهما الخال  في حقيقة المرفق وايل ،أم مقصودا  

وينما و ب غسل رأس العضدً الستيعاب غسل  ،عظم الساعد فقط

م موع العظمين  وايل ،ي ب غسله عند ممي ر المرفق فعلى هذا ال

القائل  (3)تبعا البن الرفعة (2)اال في المهمات ،في ب غسل البااي

والقائل بأنه طر  الساعد  ،اسل مقصودا  ي   بم موع العظمين يقول

 قوله. محققا   فهو اختال  في التعبير وليس خالفا   ،اسل تبعا  ي   يقول

 ندب باقي عضده ،اطر من فوا المرفق هو م رور أي أو فوقه أو

العضو من طهارو ً لئال يخلو (4)االه السب ي ،أي غسله بال خال 

 (5)وعدر المحاملي ،شعر له   مرار الموسى على رأس المحرم الذي ال

وهو مقتضى  الم التنبيه  ما ذ رر  ،من  ملة المستحبات (6)في اللباب

                                                                                                                                                             

 (.350 1( المصدر السابق )1)

 (.147 2( المهمات لدسنوي )2)

 (.302 1 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

 تحقيق  صقر الاامدي.  ، (245 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )4)

بددن يسددماعيل الضددب ي  بددن القاسددم بددن أحمددد بددن محمددد أبددو الحسددن أحمددد( 5)

 ، مدن رفعدار أصدحاب الشدي  أبدي حامدد ، هدـ368ولد سنة  ، المحاملي البادادي

أربدى فيده  اال فيده الخطيدب: بدرع فدي الفقده ور ا مدن الدذ ار وحسدن الفهدم مدا

تدوفي سدنة   ،على أارانه. وله مؤلفات منها: الت ريد والم موع والمقنر واللباب

 (.48 4(. وطبقات السب ي )369 1ر(. انظر: طبقات ابن  ثير )415)

اعتمددددر فقهدددار  ،  ثيدددر الفوائدددد ،  تددداب صددداير مختصدددر مشدددهور :( اللبددداب6)

 ، المذهب وأفادوا منه ونقلوا منه  ثير مدن المسدائل والضدوابط والقواعدد الفقهيدة

والدذي يظهدر أن ال تداب لل دد ولديس  ، واد اختل  في مؤلفده بدين الحفيدد وال دد

يضدافة يلدى نقدل  ثيدرين  ، للحفيد وذل  ألن  ثير من العلمار اد نصوا على ذل 

ولذل  لم يشذ عن هذا الرأي يال اليل  دا . وهو  تاب مطبدوع  ، منه منسوبا  يليه

مقدمددة محقددق  :العمددري. انظددربددن صددنيتان  متددداول حققدده الشددي    عبدددال ريم

والخددد ائن السدددنية للمندددديلي   ، (34-30) اللبددداب فدددي الفقددده الشدددافعي للمحددداملي

 (. 85)ص
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ليمسه ف))ويؤيدر الحديث ،بالاسل (2)وشرحه في ال فاية ،(1)اسسنوي

 . (3)((بشرته

يذا  ان له يدان من  انب وتمي ت ال ائدو وخر ت من محل   فرع

الفرض و ب غسلها مر األصلية  األصبر ال ائدو سوار  او  طولها 

لم تحاذر لم  ف ن ،وين   خر ت من فوا محل الفرض ،األصلية أم ال

حاذار منها على الصحيا  وي ب غسل ما ،ي ب غسل شير منها

سوار خر تا من   ب[16]أ (4)وين لم تتمي  و ب لهما معا ،المنصوص

أن ت ون فاحشة  ومن أمارات ال ائدو ،الذراع ال وع أو المن ب أو

 ومنها نقص األصابر وفقد البطش وضعفه.  ،واألخرى معتدلة ،القصر

 واوله ،لآلية ًشعر في حده مسمى مسح لبشرة رأسه أو الرابع قوله

ولو على بعض شعرو  ،بايرها ر بيدر أو ث   أو مسمى أي سوار ال  

ولو  ان  ،(6)روار مسلم ((سا بناصيتهم))‘ألن النبي  ً(5))واحدو(

ف ذا انتفى االستيعاب ولم يثبت  ،لما ااتصر على ذل  االستيعاب وا با  

ي ب  (8)وايل ،(7)دليل على التقدير بقدر معين و ب اال تفار بالمسمى
                                                           

 تحقيق  محمد الشاماني.  ، (486 1(  افي المحتاج لدسنوي)1)

 (. 301 1(  فاية النبيه البن الرفعة )2)

باب التديمم لل ندب يذا  ، (  تاب الطهارو184 1( أخر ه الترمذي في سننه )3)

حدديث حسدن صدحيا. وأخر ده أبدو داود فدي  :( وادال124لم ي د المدار بدرام )

فأمسدده "( ولفظه332بدداب ال نددب يتدديمم بددرام ) ، (  تدداب الطهددارو90 1سددننه )

 (.149 2وصححه األلباني في صحيا أبي داود )" لد 

 (.52 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر4)

 أثبت.  والصواب ما ، واحدو"ب"وفي نسخة ، واحد"أ"( في نسخة5)

بدداب المسددا علددى الناصددية  ، (  تدداب الطهددارو68-67 3( صددحيا مسددلم )6)

 (.274والعمامة برام )

وهدو الدذي ر حده األ ثدرون وهدو الدذي يعضددر الددليل.  ، ( هذا هو المدذهب7)

( والم مددوع 353 1( وفددتا الع يدد  للرافعددي)268 1الوسدديط للا الددي ) :انظددر

 (.329 1( والن م الوهاج للدميري)398 1للنووي )

 (.249 1( االه الباوي في التهذيب )8)
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يقتضي استيعابها  ألن الحديث ال ادر الناصية للحديث وفيه نظرً

ي ب ثالث شعرات  الحلق  (2)وايل ،(1) ما في اآلية ،البار عليها لدخول

المطلوب في الحلق الشعرً ألن والفرا على الصحيا أن  ،في اسحرام

وأال  ،اسم  نس والشعر اسم  مر أو ،قين شعر رؤوس ممحل ِ  التقدير

ي ب مسا ال مير.  (3)واال الم ني وغيرر ،ال مر ثالث بخال  المسا

 ،ين شار مسا على البشرو شعر أي هو مخير   لبشرو رأسه أو واوله

وهو يفهم  ،عرفا  وين شار مسا على الشعر لصدا اسم الرأس عليهما 

 (5)وايل ،(4)صرح به العراايون من أن الشعر أصل  بشرو الرأس ما

في حدر أي في  واوله ،تحت الشعر من البشرو ي في المسا على ما ال

وغيرها لم ي  ر  (6)ن ل عنها من الذؤابة فلو مسا ما ،حد الرأس

                                                           

 . [6]سورو المائدو: {{ٺ ڀ: }( وهي اوله تعالى1)

 :القدداص. انظددر السددن ي فددي شددرح التلخدديص وهددو اددول ابددن( االدده أبددو علددي 2)

 (.354 1فتا الع ي  للرافعي) و ، (80 1نهاية المطلب لل ويني )

 (.185 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

 فايدة النبيده  :وهو الذي اطدر بده ال مهدور. انظدر ، ( وهو الصحيا المشهور4)

 (.404 1والم موع للنووي ) ، (319 1البن الرفعة )

( وتفصيل هذا القول هو أنه ين  دان علدى بعدض رأسده شدعر وال شدعر علدى 5)

 ، وين  دان علدى رأسده شدعرتين مسدحه ، بعضه تخير بين مسا الشدعر والبشدرو

وال ت  ئ البشدرو ألن الفدرض انتقدل يلدى الشدعر فلدم ي د  المسدا علدى البشدرو 

وهددذا القددول اددال بدده  مددر مددن أهددل العلددم مددنهم المحدداملي وال ر دداني  ، تحتدده

 (.329 1( والن م الوهاج للدميري)404 1الم موع للنووي ) :وغيرهم. انظر

 ، وايددل: الذؤابددة منبددت الناصددية مددن الددرأس ، : الناصددية لنوسددانها( الذؤابددة6)

 ذأب"."مادو: ، (15 5لسان العرب البن منظور) :روال مر الذوائب. انظ



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

204 

 هة ولم يتعد حد الرأس في  ،خرج عن منبته ولو مسا شعرا   ،(1)اطعا  

 . (2)الن ول  فى في األصا

لو  ان له رأسان أ  أر مسا أحدهما على الصحيا بخال    فرع

 . (3)لق له و هان ف نه ي ب غسلهمالو خ   ما

وعلى هذا  ،ألن الاسل مسا و يادو ًواألصح جواز غسله قوله

 بال مد ووضع يد   قوله. (4)ي رر على األصا يستحب الاسل و ذا ال ال

 والثاني ،المقصود وصول البلل واد حصلألن  ًأي يذا  انت مبلولة

يسمى  ألنه ال ًي  ئ غسل الرأس وال وضر اليد من غير مد ال

فعلى الخال  ف ن  رت  ولو اط ر على رأسه اطرو ولم ت رِ  ،مسحا  

يلى ضع  الخال  بالتعبير (5)وأشار في الروضة ، فى بال خال 

وردت ‘ ألن صفة وضور النبيًغسل رجليه الخامس قولهبالصحيا. 

م ياسل ث)) ‘عن النبي ¢ عبسة  وصا من حديث عمرو ابن ،بذل 

لما رآهم توضؤا ‘ نه أ))وصا ،(6)((ادميه يلى ال عبين  ما أمرر ه

فاألحاديث مبينة  ،(7)((ويل لدعقاب من النار ومسحوا أر لهم اال

                                                           

و دددذل  الندددووي فدددي الم مدددوع  ، (41 1( ندددص عليددده الشدددافعي فدددي األم )1)

(1 405.) 

ي د ئ وهدو  والو ده الثداني: أنده ال ، ( وهو باتفاا األصدحاب وهدو المدذهب2)

بحدر  ، (41 1األم للشدافعي ) :ظاهر نص الشافعي ويليه ذهب الرويداني. انظدر

والتهددذيب للباددوي  ، (127 1والبيددان للعمرانددي ) ، (96 1للرويدداني) المددذهب

 (. 406 1والم موع ) ، (320 1 فاية النبيه البن الرفعة ) و ، (255 1)

 (. 382 1( ذ ر هذر المسألة الدارمي. نقلها عنه النووي في الم موع )3)

 (.355 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر4)

 (.53 1)( روضة الطالبين للنووي 5)

بداب يسدالم  ،  تاب صالو المسافرين، (141 4( أخر ه مسلم في صحيحه )6)

 (.832برام ) ، ¢بن عبسة عمرو

بداب غسدل الدر لين وال  ،  تداب الوضدور ، ( أخر ه البخداري فدي صدحيحه7)

( تددداب 31 2ومسدددلم فدددي صدددحيحه ) ، (163بدددرام ) ، يمسدددا علدددى القددددمين

 (.241باب و وب غسل الر لين ب مالهما برام) ، الطهارو
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ومراد  ،من االاتصار على المسا (2)دافعة لما تأوله الشيعة(1)لآلية

اال  ،(3)الر لين على من لم يمسا الخ  األصحاب فرضية غسل

على أن الاسل  أطلقور هنا على غير الالبس أو فيحمل ما (4)الرافعي

وألن الااية يذا  انت ‘ فعله ل ًمع كعبيه قوله .األصل والمسا بدل

العظمان البار ان من  وال عبان ،(5)من المايا دخلت  ما سبق ا    ر

 ،(6)هو الذي فوا مشط القدم وايلال انبين عند مفصل الساا والقدم 

 وهو في غاية الضع  وح م القطر في الر ل  ما سبق في اليد. 

ولو  عل في شقوا  ،اعتبر ادرر  عب   لو لم ي ن له مرفق أو  فروع

 (8)وفي التبصرو ،(7) ذا في الروضة، حنار و ب ي الته أو ر له شمعا  

ف ن  او  لم ي ب ي الة  ،تخصيصه بما يذا لم ي او  ال لد يلى اللحم

ف رى المار على  مائر   ولو  ان على العضو دهن   ،على اللحم ما

ولو  ان تحت أظفارر وس  يمنر  ،(9)رؤولم يثبت صا وضو ،العضو

                                                           

 . [6]سورو المائدو:{ ک ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ: }( وهي اوله تعالى1)

علددددى ¢ الددددذين شددددايعوا عليددددا  هددددم فراددددة ضددددالة يعتقدددددون أنهددددم : ( الشدددديعة2)

واالوا ب مامته وخالفته نصا  ووصية يما  ليدا  ويمدا خفيدا  واعتقددوا  ، الخصوص

وين خر ت فبظلم ي ون من غيرر أو بتقي ة  ، من أوالدريال أن اسمامة ال تخرج 

، لهم و ود في العصر الحاضر ، اسماهم بعض العلمار : م وس هدذر من عندر

 . انظددددر: الملددددل والنحددددل للشهرسددددتاني و سددددر شددددو تهماألمددددة، ال  ثددددرهم ه

(1 145.) 

 (.54 1( االه النووي في روضة الطالبين للنووي)3)

 مخطوط"." أ[27الشرح الصاير للرافعي] :( انظر4)

 وهو غسل اليدين يلى المرفقين. ، ( في الفرض الثالث5)

والنددووي فددي  ، (357 1(  ذ ددر هددذين القددولين الرافعددي فددي فددتا الع يدد  )6)

 (.422 1الم موع )

 (.64 1( روضة الطالبين للنووي)7)

  .، تحقيق  علي السديس(200( التبصرو لل ويني  )ص 8)

 (.64 1طالبين للنووي)روضة ال :( انظر9)
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 ،ولو  ان على  سدر ،(1)على األصا وضوؤروصول المار لم يصا 

االه الباوي  ،وين نشأ من بدنه صا ،يصاف ن حصل في الابار لم 

ويرتفر حدث  ل  (3)ويشترط  ريان المار على األعضار ،(2)في فتاويه

 قولهيتوا  على فراغ األعضار.  (5)واال اسمام ،(4)بم رد غسله عضو  

ولو لم ي ن وا با   ،‘ألنه المأثور عن النبي  ًترتيبه هكذا السادس

دل عليه يعالما بال وا   ما في  أوفي بعض األواات ‘ لتر ه النبي 

بل الشرط عدم التن يس  ،يشترط الترتيب ال وايل ،ونحور (6)التثليث

 ،(7)رؤوضوحتى لو استعان بأربعة غسلوا أعضارر دفعة واحدو صا 

ل ن يعتد بالو ه وما  وضوؤرفعلى األول لو تر ه عمدا لم يصا 

 قوله. (8)ي  ئه ال فال ديد ولو تر ه ناسيا   ،غسله بعدر على الترتيب

                                                           

( 328 1( والدددن م الوهددداج للددددميري)468 1الم مدددوع للندددووي ) :(  انظدددر1)

والو ددده اآلخدددر صدددحة الوضدددور وادددد اطدددر بددده الا الدددي فدددي يحيدددار علدددوم 

 وه أعلم. ، ( والرا ا األول141 1الدين)

 (. 51 1( فتاوى الباوي )2)

وروضددددة الطددددالبين  ، (467 1الم مددددوع للنددددووي ) :( بددددال خددددال . انظددددر3)

 (.31 1و فاية األخيار للحصني) ، (64 1للنووي)

 ، (28 1وشرح مش ل الوسيط)، (155 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر4)

 (.468 1والم موع للنووي )

 (.94 1أبو المعالي ال ويني في نهاية المطلب ) :( أي يمام الحرمين5)

ضور أحاديث منها حدديث حمدران ( فقد  ار في التثليث في غسل أعضار الو6)

(  تداب 43 1روار البخداري فدي صدحيحه )¢ بن أبان مدولى عثمدان ابدن عفدان 

( 10 3( ومسدلم فدي صدحيحه )159باب الوضور ثالثدا  ثالثدا  بدرام ) ، الوضور

(  وغيرر مدن األحاديدث 226باب صفة الوضور و ماله برام ) ،  تاب الطهارو

 ور أم غيرر.الدالة على التثليث سوار في الوض

فدددتا  :والبنددددي ي. انظدددر ، والشدددي  نصدددر ، ( اختدددارر ابدددن المندددذر والم ندددي7)

( والدن م الوهداج 328 1( و فايدة النبيده البدن الرفعدة )328 1الع ي  للرافعدي)

 (.333 1للدميري)

 (.55 1(  االه النووي في روضة الطالبين )8)
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فاألصح أنه إن  ،عن الوضور أصار بدال   أي حدثا   فلو اغتسل محدث

ألن الاسل أ مل من ًأمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث صح

وألن الترتيب حاصل فيرتفر بمقارنة النية حدثه عن الو ه  ،الوضور

وعن اليدين في الثانية والرأس في الثالثة  ،في اللحظة األولى

الترتيب وا ب فال ألن  ًيصا ال والثاني ،(1)والر لين في الرابعة

و ذا يذا نوى  ،هذا يذا نوى رفر الحدث ،(2)ليس بوا ب يسقط بفعل ما

سبق من منر المصن   ففيه ما ،ف ن أطلقها ،الطهارو عن الحدث

ل ن ذ ر  ،نص البويطي بالصحة (3)ومن نقل اسسنوي ،اس  ار

ف ن  ،ال نابة هنا أن النص محمول على التقييد بالحدث أو (4)السب ي

 (6)وأصلها (5)فاألصا في الروضة ،رفر ال نابة أ[ 14]ب نوى 

ف نه يصا على  ،لو نوى المتوضئ رفر ال نابة ومثله ما ،الصحة

يذا نوى ال نابة  بين ما (7)ل السب يوفص   ،األصا في ال فان  ذا أطلقور

ثم  وفي العمد اويا   ،و عل عدم الصحة في الالط ضعيفا   عمدا   أو غلطا  

 (9)عن شرح الفروع (8)ونقل اسسنوي ، ما سيأتي ،  م بتر يحه

                                                           

 (.334 1الن م الوهاج للدميري) :( انظر1)

 (.334 1والن م الوهاج للدميري) ، (361 1تا الع ي  للرافعي)( انظر: ف2)

 تحقيق  محمد الشاماني.  ، (500 1(  افي المحتاج لدسنوي)3)

 تحقيق  صقر الاامدي.  ، (250 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )4)

 (.87 1( روضة الطالبين للنووي)5)

 (.362 1( فتا الع ي  للرافعي)6)

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (250 1المنهاج للسب ي ) ( االبتهاج شرح7)

تحقيدق   ، (501 1( و افي المحتداج لدسدنوي)152 2( المهمات لدسنوي )8)

 محمد الشاماني.

 امر "وهو المسددمى"( تعددددت ال تددب عنددد الشددافعية والتددي تسددمى بددـ"الفروع9)

 :مطلقا  هو  تاب الفروع ألبي ب در ول ن يذا ذ ر  تاب الفروع"الفقه والمولدات

وادد وصدفه  ، ر(344محمد بن أحمدد الحدداد ال نداني المصدري والمتدوفى سدنة )

وفيدده مسددائل عويصددة  ، وهو  تدداب مشدد ل مددر صددار ح مدده"ابددن خل ددان بقولدده

واددال فددي "والمبددر  مددن الفقهددار الددذي يقدددر علددى حلهددا وفهددم معانيها ، وغريبددة
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ومقتضار عدم  ،تصوير المسألة بالنسيان (1)للقاضي حسين وعن الباوي

أي وين لم يم ن  وإل فال قولهوهو متعين.  الصحة عند العمد اال

صرح بهما في  ،ويدخل فيه صورتان ،تقدير الترتيب فال يصا

يذا غسل األسافل ابل األعالي فاألصا أنه  (3)أحدهما (2)المحرر

والنووي على ذل  والخال  فيها ينبني  (5)واتفق الرافعي، (4)ئي   ال

أعضار الوضور خاصة  على أن الحدث األصار يحل  مير البدن أو

شرح  فيه و هان أر حهما في آخر صفة الوضور من [أ 17]أ 

فاألصا  ،يذا انامس وخرج على الفور االختصاص. الثانية (6)المهذب

األصح الصحة بال  قلت واال المصن  ،ئي   أنه ال (7)عند الرافعي

                                                                                                                                                             

داددق فددي مسددائله غايددة  ، وهددو  تدداب صدداير الح ددم  ثيددر الفائدددو:"موضددر آخر

واعتنددى بشددرحه  ماعددة مددن األئمددة ال بددار: شددرحه القفددال المددرو ي  ، التدددايق

وشدرحه القاضدي أبدو الطيدب الطبدري فدي م لدد  ، شرحا متوسدطا لديس بدال بير

وهدو  ، وشرحه الشي  أبدو علدي السدن ي شدرحا تامدا مسدتوفى أطدال فيده ،  بير

وطبقدات  ، (197 4-46 3وفيات األعيان ال بدن خل دان) :انظر"ن الشروحأحس

 (.43والخ ائن السنية للمنديلي  )ص ، (130 1ابن ااضي شهبة )

 أبددو محمدد الباددوي ، العالمددة محيدي السدنة ، ( الحسدين بدن مسددعود بدن محمدد1)

و ان دينا  عالما   ، تفقه على القاضي الحسين ، أحد األئمة ، ويعر  بابن الفرار

 ،  دان يمامدا  فدي التفسدير و فدي الحدديث و فدي الفقده ، عامال  على طريقة السل 

 ، والتعليقدة ، والتهذيب في المدذهب ، ومعالم التن يل ، من تصانيفه: شرح السنة

 ، (349 19سدير أعدالم الندبالر للدذهبي) :ر (.انظدر516والفتاوى. تدوفي سدنة ) 

 (.281 1وطبقات ابن ااضي شهبة )

 (.12( المحرر للرافعي )ص2)

 وستأتي اريبا . ، بأن خرج في الحال :( والثانية3)

 (.334 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

 (.361 1( فتا الع ي  للرافعي)5)

 (.448 1( الم موع للنووي )6)

 (.361 1( فتا الع ي  للرافعي)7)
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 (2)وفي شرح المهذب ،عن المحققين (1)نقله في  وائدر ،مكث وهللا أعلم

اال  ،عن المحققين واأل ثرين وأنه يقدر الترتيب في لحظات لطيفة

ألن الفرض  لو فرضً أنه خال  ما وعليه سؤاالن أحدهما (3)السب ي

ألن  ًأن القول بالصحة ين  ان يم ن تقدير ترتيب. الثاني أنه ال

فيل مه القول به يذا غسل األسافل ابل  ،الاسل أ مل من الوضور

الترتيب غير وا ب وينما الوا ب ألن  ًولم يقل به وين  ان ،األعالي

فيل مه أن يقول بالصحة فيما يذا وضأر أربعة أنفس في عدم التن يس 

 ،فظهر من هذا أنه متى لم يم ن تقدير ترتيب ،لحظة واحدو ولم يقل به

ومتى أم ن تقدير ترتيب  ،اال الرافعي من عدم الصحة فاألصا ما

ف نه متالعب فيتر ا أنه  صا يال يذا  ان بنية رفر ال نابة عامدا  

انتهى. ويستثنى  ،الرافعي والنووي هنا خال  يطالاوهو  ،يصا ال

 يذا اارنته النية أم ن الترتيب أم لم يم ن.  الو ه ف نه يرتفر حدثة اطعا  

تصوير الرافعي والمصن  في اال تفار بالاسل عن الوضور  تنبيه

 ،يذا أغفل لمعة من غير أعضار الوضور يقتضي عدم الصحة اطعا  

وينباي  (5)اال اسسنوي ،(4)وبه صرح القاضي حسين في تعليقته

 ًف ن أم ن لم يضر ذل  ،اختصاصه بما يذا لم يم ن تقدير الترتيب

ل ونه  وهو الترتيب ال ،اس  ار والحالة هذر لحصول المقصودألن 

يلى ضع  الخال  في مسألة  (6)واد أشار في الروضة ،انتهى غسال

لقوله  ًوسننه السواك قوله .الاطس مر الم ث بتعبيرر بالصحيا

روار  (وال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسوا  عند  ل وضور(ل))‘

                                                           

 (.55 1للنووي )(  روضة الطالبين 1)

 (.448 1( الم موع للنووي )2)

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (250 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )3)

 (.254( التعليقة للقاضي حسين )ص4)

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (501 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

 (.55 1( روضة الطالبين للنووي)6)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

210 

 والسنة في اللاة ،(3)وابن خ يمة (2)والحا م (1)به م  وما   البخاري تعليقا  

فعله على تر ه مر  وا  تر ا  ما ايل ،وفي الشرع ،(4)الطريقة

 ،(6)بمواظبته عليه أو ‘ندبه بأمرر  علم و وبه أو ما وايل ،(5)تر ه

والمسوا   ،من التساو  وهو التمايل وايل ،والسوا  من سا  يذا دل 

و معه  ،والسوا  استعماله ويطلق على العود أيضا   ،بالميم العود

ا  قوله. (7)و  بضم الواو ويس انها والبها هم وس   يذا و))‘لقوله  ًعرضا

المراد  ،(8)روار أبو داود في المراسيل (است تم فاستا وا عرضا (

                                                           

بدداب سددوا  الرطددب واليددابس  ، الوضددور(  تدداب 31 3( صددحيا البخدداري )1)

 للصائم.

 (.516برام ) ،  تاب الطهارو ، (245 1( المستدر  على الصحيحين )2)

بداب ذ در الددليل علدى األمدر  ، (  تاب الوضدور83 1( صحيا ابن خ يمة )3)

صددحيا وضددعي   :صددحيا. انظددر :( واددال األلبدداني140بالسددوا  أمددر بددرام )

 (.409 2ال امر الصاير و ياداته )

( مدددادو 368 2النهايدددة فدددي غريدددب الحدددديث واألثدددر البدددن األثيدددر ) :( انظدددر4)

 )سنن(.

وهددذا التعريدد  هددو تعريدد  الا الددي فددي   ،المندددوب :( ويسددميه األصددوليون5)

روضدة الطدالبين  :( ونسبه النووي لدبعض األصدحاب. انظدر70 1المستصفى )

 (.327 1للنووي)

واددد  ، ولددذل  ف ندده ال يخددتص بالمندددوب ، ( وهددذا تعريدد  أوسددر مددن السددابق6)

 :استعمله الفقهار بهذا المعنى في مواضر  ثيرو وأمثلتها مبثوثة في  تبهم. انظدر

 ( والمحصدول للدرا ي338 1) المعتمد في أصول الفقه ألبي الحسين البصدري

 (.103 1) ( واالبهاج في شرح منهاج األصول للسب ي103 1)

وتداج العدروس  ، (33و )ص ، (438 6لسان العرب البدن منظدور) :( انظر7)

 ( مادو )سو (.216 27لل بيدي)

وضددعفه األلبدداني.  ، (5 تدداب الطهددارو بددرام ) ، (74 1) ( مراسدديل أبددي دود8)

 (.361( برام )52 1ضعي  ال امر الصاير و يادته ) :انظر
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وأما السوا  في عرض  ،(1)عرض األسنان وهو عرض الو ه أيضا  

 ،الالمً ألنه ي رح اللثة ب سر (2)الفم وهو طول األسنان ف نه م رور

ف ن ااتصر فالعرض  ،وعرضا   يستحب طوال   (4)والا الي (3)واال اسمام

أولى ويستحب أن يبدأ ب انب فمه األيمن وأن ينوي بالسوا  السنة 

واال  ،(6)ذ رر في  تاب اللباس (5)ويفعله بيمنار  ما نبه عليه في األذ ار

أي  بكل خشن قولهبال انب األيمن من فمه.  مبتديا   (7)في تالوو القرآن

 ،(2)ونحوها خراة   أو (1)أشنانا   أو (8)ولو  ان سعدا   ،تتأدى السنة بالدل  به

                                                           

ذي اطدر بده األصدحاب فدي الطدريقتين يال وهدو الد ، ( وهو المدذهب الصدحيا1)

. - مددا سدديأتي –ف نهمددا ادداال: يسددتا  طددوال  وعرضددا   ، يمددام الحددرمين والا الددي

 (.70 1وبحر المذهب للروياني) ، (93 1البيان للعمراني ) :انظر

 (.281 1والم موع للنووي ) ، (371 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر2)

 (.49 1)( نهاية المطلب لل ويني 3)

 (.279 1( الوسيط للا الي )4)

أل فدده اسمددام النددووي بعبددارو سددائاة سددهلة واضددحة ع نددي فيدده  :(  تدداب األذ ددار5)

 ، ب ددل ِ مددا يحتا دده العبددد المسددلم مددن األدعيددة واألذ ددار فددي  ثيددر مددن الحدداالت

 ، وختم ال تاب بذ ر ثالثين حديثا  عليهدا مددار اسسدالم ، والمناسبات ، واألواات

علدي  :مقدمة تحقيق  تاب األذ دار للندووي لدـ :وهو  تاب مطبوع متداول. انظر

 الشرب ي وااسم النوري.

 (.58)ص ( األذ ار للنووي6)

 ، (189النص في أح ام السدوا  )ص( الصحيا أن اسمام النووي ذ رر بهذا 7)

فلعلهدا سدبقت الدم مدن المؤلد   ، وهي التي تسبق آداب ارارو القرآن في ال تداب

 رحمه ه تعالى.  

والسدعادى مثلده. و السدعدو مدن العدروا الطيبدة  ، بالضم: من الطيدب ( السُّْعد8)

 أنهدا عقدددو تقددر فددي العطددر وفددي  ، ودار صددلبةالدريا وهددي أرومددة مدحر ددة سدد

وال مددر سددعدً اددال: ويقددال لنباتدده السددعادى وال مددر سددعاديات. اددال  ، األدويددة

والسددعادى  ، األ هددري: السددعد نبددت لدده أصددل تحددت األرض أسددود طيددب الددريا

والمصددباح المنيددر  ، (151 1نبددت آخددر. انظددر: لسددان العددرب البددن منظددور)

 (.24للفيومي)ص
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حبان في  لما روى ابن ًواألرا  أولى ،ول ن األولى أن ي ون بعود  

من  سوا ا   ‘ نت ا تني لرسول ه )) اال¢ مسعود عن ابن (3)صحيحه

ويت ه تليينه  (4)اال اسسنوي ،واألحب تليين اليابس بالمار ،(أرا (

 راهة غمسه في  له (6)الصيمري (5)وفي شرح  فاية ،بالريق عند عدمه

 إل أصبعه في األصح قوله .وأنه يستحب غسله لالستيا  ثانيا   وضوؤر

يسمى  ألنه ال ً انت خشنةولو  ،ي  ئ بأصبعه المتصلة أي ال

                                                                                                                                                             

معددرب مددن الحمددض:  ، : بضددم الهمدد و وال سددر لاددة والضددم أعلددىاألشددنان( 1)

وتأش دن غسدل يددر  ، معرو  الذي ياسل به األيدي ويقال له بالعربيدة: الحدرض

( والمصدددباح المنيدددر 151 1لسدددان العدددرب البدددن منظدددور) :)باألشدددنان(. انظدددر

 (.24للفيومي)ص

  بالمشمومات اد ادال بعددم  دوا ر بعدض العلمدار مدنهم العمراندي ( واالستيا2)

 (.93 1في البيان للعمراني )

بداب  ، عن مناادب الصدحابة (  تاب يخبارر 546 15( صحيا ابن حبان )3)

أن عبد ه :))( بلفظ7069برام )¢ طاعات ابن مسعود ذ ر تمثيل المصطفى

حسدن  :واال األلبداني ، أرا ((سوا ا من   ان يحت  لرسول ه ¢بن مسعود 

 (.165 10التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان ) :صحيا. انظر

 (.159 2( المهمات لدسنوي )4)

يسددمى المختصددر لمؤلفدده عبدالواحددد بددن الحسددين بددن محمددد  ال فايددة :(  تدداب5)

هددـ( وهددو مددن علمددار الشددافعية و تابدده 386البصددري )تددوفي سددنة  ، الصدديمري

ثددم  ، واشددتهر بالمختصددر وبال فايددة ، ال فايددة فددي القيدداس والعلددل :ال فايددة سددمار

طبقددات ابددن  :شددرحه مؤلفدده فددي  تدداب آخددر سددمار اسرشدداد شددرح ال فايددة. انظددر

 (. 89( والخ ائن السنية للمنديلي  )ص184 1ااضي شهبة )

أحدد  ، أبو القاسم عبدد الواحدد بدن الحسدين بدن محمدد الصديمري :( الصيمري6)

 ،  ددان حسددن العبددارو  يددد التصددني  ، األئمددة ولدده فددي المددذهب و ددور مسددطورو

واسيضددداح فدددي  ، -شدددرحه البيضددداوي فدددي اسرشددداد -ومدددن تصدددانيفه: ال فايدددة

هـ. انظر: 386تفتي. توفي سنة وأدب المفتي والمس ، والقياس والعلل ، المذهب

 (.184 1وطبقات ابن ااضي شهبة ) ، (575 2طبقات ابن الصالح )
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لقوله  ً(3)واختارر في شرح المهذب (2)ئ ي  والثاني (1)،استيا ا  

ين  الثالثو (5)وغيرر (4)روار البيهقي (  ئ من السوا  األصابر(ي))‘

 ،ف ن انفصلت (7)اال اسسنوي ،(6)ه ويال أ  أرئادر على غيرها لم ي  

 ،وين  ان دفنها على الفور وا با   ،والنا بطهارتها ات ه اس  ار

بتحريم استعمال   ر اآلدمي والتقييد بأصبعه  (8)العماد وتعقبه ابن

يذا  انت  أمردا   أو لالحترا  عن أصبر الاير أي يذا لم ت ن امرأو  

وشرح  (9)االه في الداائق ،خشنة ف نها ت  ي اطعا    ب[15]ب 

وتقييد السوا  بالخشن واستثنار  ،(11)سطالا الروضة خالفا   (10)المهذب

ويسن  قوله .(12)نبه عليه في الداائق ،أصبعه من  يادات المنهاج

بوضور  انت  نفال    انت أو فرضا   أي وين لم ي ن الفم متايرا   للصالة

                                                           

 ، (317 1فدددتا الع يددد  للرافعدددي) :( اطدددر بددده المصدددن  وال مهدددور. انظدددر1)

 (.   282 1والم موع للنووي )

( وبهذا الو ه اطر المحاملي في اللباب والباوي واختارر الروياني في  تابده 2)

 ، (70 1)وبحددر المددذهب للرويدداني ، (264 1اللبدداب للمحدداملي) :نظددرالبحددر. ا

 (.217 1والتهذيب للباوي )

 (.282 1( الم موع للنووي )3)

باب االسدتيا  باألصدابر  ،  تاب الوضور ، (40 1( السنن ال برى للبيهقي )4)

( 930 1وضعفه األلباني في ضعي  ال امر الصاير و يادتده ) ، (179برام )

 (.6415برام )

 (.6437( برام )288 6( أخر ه الطبراني في المع م األوسط )5)

 (.317 1فتا الع ي  للرافعي) :( وهذا الو ه ح ار الرافعي. انظر6)

 (. 159 2( المهمات لدسنوي )7)

 مخطوط"." ب[48 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]8)

 (.34( داائق المنهاج للنووي )ص9)

 (.282 1( الم موع للنووي )10)

 (.56 1( روضة الطالبين للنووي)11)

 (.34 1( داائق المنهاج للنووي )12)
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وال أن أشق على أمتي ألمرتهم ل)) ‘لقوله  ًبايرها بتيمم أو أو

ر  ل م)) ورواية البخاري ،(1)متفق عليه ((بالسوا  عند  ل صالو

ل الصالو بالسوا  على ض  ف)) اال ‘عن النبي  ~وعن عائشة، ((صالو

وأبو  (3)وأحمد (2)روار الب ار (الصالو باير سوا  بسبعين ضعفا (

فلو أراد أن يصلي صالو  ،(6)وصححه الحا م (5)وابن خ يمة (4)يعلى

ويطالا  ،ذات تسليمات  الضحى والتراويا استا  ل ل ر عتين

أي يما  وتغير الفم قولهالمصن  يشمل صالو ال نا و وهو صحيا. 

تر   أو  ثرو  الم   أو س وت   أو بنوم   بأ ل شير له رائحة  ريهة أو

فار ان يذا اام من الليل يشوص  ))‘ألنه  ًغير ذل  أ ل وشرب أو

لسوا  مطهرو للفم ا)) ‘ولقوله  ،(7)أي يدل  متفق عليه ((بالسوا 

وصححه  (1)والنسائي (8)روار البخاري تعليقا   ((مرضاو للرب
                                                           

بداب السدوا  يدوم  ،  تداب الوضدور ، (4 2( أخر ه البخاري في صدحيحه )1)

بددداب  ، (  تددداب الطهدددارو41 3ومسدددلم فدددي صددحيحه ) ، (887ال معددة بدددرام )

 (.252السوا  برام )

 (.108مسند عائشة ~ برام ) ، (145 18) ( مسند الب ار2)

( وادددال 26383( حدددديث عائشدددة ~ بدددرام )272 6( مسدددند اسمدددام أحمدددد )3)

 حديث ضعي . :األرناؤوط

 (.4738(مسند عائشة ~ برام )182 8) ( مسند أبي يعلى4)

بدداب فضددل السددوا  بددرام  ، ( تدداب الوضددور109 1( صددحيا ابددن خ يمددة )5)

(137.) 

مددن حددديث أبددي  ، (  تدداب الطهددارو244 1( المسددتدر  علددى الصددحيحين )6)

حدددديث صدددحيا علدددى شدددرط مسدددلم ولدددم :"( واال503سدددفيان المعمدددري بدددرام )

ال دددامر الصددداير و يادتددده  :. انظدددر"ضدددعي   ددددا  :"وادددال األلباني "، يخر دددار

 (.6805( برام )681 1)

بدداب السددوا  بددرام  ، (  تدداب الوضددور58 1( أخر دده البخدداري صددحيحه )7)

بددداب السدددوا  بدددرام  ، (  تددداب الطهدددارو44 3( ومسدددلم فدددي صدددحيحه )245)

(255.) 

بدداب سددوا  الرطددب واليددابس  ، (  تدداب الوضددور31 3( صددحيا البخدداري )8)

 م. للصائ
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ومراد  ،(4)والمطهرو بفتا الميم و سرها ،(3)وابن حبان (2)خ يمة ابن

عند ارارو القرآن  ويتأ د أيضا   ،المصن  تأ د السوا  في هذر األحوال

ر الفم ودخول البيت واالستيقاظ من واصفرار األسنان من غير تاي  

لدحاديث المرغبة في السوا  من غير  وهو مستحب مطلقا   ،النوم

 ،ف ن لم يفعل فعند  ل طهارو ،يستا  ل ل صالو (5)وعن ال ويني ،تقييد

تحصل به هذر  ما فأفاد أنه أال   ،ف ن لم يفعل ففي اليوم والليلة مرو

بذا المتخللون ح))‘لقوله  ًويستحب تخليل األسنان من الطعام ،السنة

 (7)حميد وعبد ابن (6)روار اسمام أحمد ((من أمتي في الوضور والطعام

خلو  ل))‘لقوله  ًول يكره إل للصائم بعد الزوال قوله. (8)في مسنديهما

                                                                                                                                                             

( 5باب الترغيب في السوا  بدرام ) ، (  تاب الطهارو10 1( سنن النسائي )1)

 (.149 1صحيا وضعي  سنن النسائي ) :صحيا. انظر :واال األلباني

بداب فضدل السدوا  وتطهيدر  ، (  تداب الوضدور70 1( صحيا ابن خ يمة )2)

 (.130الفم به برام )

للمتسدددو  بدددرام ™ ه ( ذ دددر يثبدددات رضدددا 348 3( صدددحيا ابدددن حبدددان )3)

(1067.) 

ومختدددار  ، (211 8لسدددان العدددرب البدددن منظدددور) :( والفدددتا أعلدددى. انظدددر4)

 ( مادو )طهر(. 167)ص الصحاح للرا ي

 (.49 1( نهاية المطلب لل ويني )5)

بددددرام ¢ صدددداري( حددددديث أبددددي أيددددوب األن416 5( مسددددند اسمددددام أحمددددد )6)

 يسنادر ضعي   دا "."( واال األرناؤوط:23574)

¢ ( حدديث أبدي أيدوب األنصداري203 1) ( المنتخب من مسند عبد بن حميدد7)

 سندر ضعي   دا .  :( واال مصطفى العدوي217برام )

 ،  تدداب الطهددارات ، (19 1فددي مصددنفه ) ( والحددديث أخر دده ابددن أبددي شدديبة8)

وضدعفه األلبداني فدي ال دامر  ، (97باب في تخليل األصابر في الوضور برام )

 (.644 1الصاير و يادته )
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 اد  (1)متفق عليه (الصائم أطيب عند ه من ريا المس (  ب[17]أ فم 

ورائحة  ،(2)بضم الخار التاير والخلو  ((ند ه يوم القيامةع))مسلم

وينما  ،(4)في الدنيا واآلخرو وايل ،(3)في اآلخرو فقط المس  للخلو  ايل

خصت ال راهة بما بعد ال والً ألن التاير ابل ذل  من أثر الطعام 

لخلو المعدو بسبب  فيمن يتسحر وبعد ال وال ي ون غالبا   خصوصا  

عطيت أ)) اال ‘أن النبي ¢ روي عن  ابر ويشهد لهذا ما، (5)الصوم

وثانيها أنهم يمسون وخلو   خمس خصال ثم اال أمتي في رمضان

 وايل ،(7)وهو حديث حسن ،(6)((أفواههم عند ه أطيب من ريا المس 

 (9)وعن القاضي حسين (8)ح ار الطبري، ي رر يال بعد العصر ال

واختارر  ،ي رر مطلقا   ال وفي اول ،تخصيص ال راهة بصوم الفرض

                                                           

باب فضدل الصدوم  ،  تاب الصوم ، (24 3( أخر ه البخاري في صحيحه )1)

بدداب فضددل  ، (  تدداب الصدديام482 4ومسددلم فددي صددحيحه ) ، (1894بددرام )

 ( 1151برام )الصيام 

 (.115 1) ال اهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي :( انظر2)

الم مددوع للنددووي  :( االدده  ماعددة مددنهم الخطددابي والباددوي وغيددرهم. انظددر3)

(1 277.) 

و  ، (277 1الم مدددوع للندددووي ) :( اختددارر أبدددو عمددر بدددن الصدددالح. انظددر4)

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (255 1االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )

 ، (245 1و فاية النبيده البدن الرفعدة ) ، (276 1الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.342 1لوهاج للدميري)والن م ا

فضدددائل الصدددوم بدددرام  ، (220 5) ( أخر ددده البيهقدددي فدددي شدددعب اسيمدددان6)

( بددرام 295 1) ( وضددعفه األلبدداني فددي ضددعي  الترغيددب والترهيددب3331)

( مددن 8571( بددرام )189 15) وأخر دده البدد ار فددي البحددر ال خددار ، (758)

 ¢.رواية أبي هريرو 

( والندددووي فدددي الم مدددوع 697 1) ( نقلددده ابدددن الملقدددن فدددي البددددر المنيدددر7)

 ( عن ابن السمعاني في أماليه.278 1)

 (.342 1( نقله الدميري في الن م الوهاج )8)

 (.246 1( التعليقة للقاضي حسين )9)
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تاير فمه بعد ال وال بسبب لو  (2)واال الطبري ،(1)في شرح المهذب

يال للصائم  وال  ويؤخذ من اوله ،خر  نوم ونحور فاستا  له لم ي ررآ

أي أول  والتسمية أوله قوله. (3)ال راهة بالاروب وهو األصا

 ،وضور له  صالو لمن الال)) ‘لقوله  ًالوضور بقصد التيمن والتبر 

 (5)وأبو داود (4)روار اسمام أحمد ((وال وضور لمن لم يذ ر اسم ه عليه

واعترض  ،صحيا اسسناد واال ،(8)والحا م (7)والطبراني (6)وابن ما ة

و وال ش  أن أحاديث التسمية ت تسب او   واال (1()9)عليه المنذري

                                                           

 (.276 1( الم موع للنووي )1)

وذ در  ، ( للطبري في شرح التنبيه36 1( نسبه السني ي في أسنى المطالب )2)

 ( من غير أن ينسبه لقائل.21 1 فاية األخيار )هذا القول الحصني في 

واختددار أبددو حامددد والدددميري  ، ( وهددو الددذي عليدده ال مهددور مددن الشددافعية3)

 :بدددل ينمدددا تددد ول بدددالفطر. انظدددر ، وغيرهمدددا أن ال راهدددة ال تددد ول بدددالاروب

(. والصددحيا 318 3والددن م الوهدداج للدددميري) ، (276 1الم مددوع للنددووي )

تيا  للصدائم ابدل الد وال وبعددر لعمدوم األدلدة وألن األدلدة وه أعلم  دوا  االسد

 التي يستدل بها ال تقوى على تخصيص ما بعد ال وال بال راهية. وه أعلم. 

( وادال 9408برام )¢. ( من حديث أبي هريرو 418 2( مسند اسمام أحمد )4)

والظددداهر أن م مددوع األحاديدددث :"(257 1ابددن ح دددر فددي التلخددديص الحبيددر )

 ث منها اوو تدل على أن له أصال".يحد

بدداب فددي التسددمية علددى الوضددور  ، (  تدداب الطهددارو25 1( سددنن أبددي داود )5)

 (. 2 1صحيا وضعي  أبي داود ) :( وصححه األلباني. انظر101برام )

بداب مدا  دار فدي التسدمية علدى  ، (  تداب الطهدارو140 1( سنن ابن ما دة )6)

صحيا وضعي  سدنن ابدن ما ده  :( وحسنه األلباني. انظر398الوضور برام )

(1 470.) 

 (.8080( برام )96 8) ( المع م األوسط للطبراني7)

المعمري بدرام ( من حديث أبي سفيان 246 1( المستدر  على الصحيحين )8)

(519.) 

وتفقدده وطلددب هددذا الشددأن فبددرع فيدده  ( عبددد العظدديم بددن عبددد القددوي المنددذري9)

وتخددرج بالحددافظ أبددي الحسددن بددن المفضددل وولددي مشدديخة ال امليددة وانقطددر بهددا 
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واال الحسن ويسحاا وأحمد في رواية  ،طراهاوتتعاضد ب ثرو 

االه في  ،بو وبها في الوضور حتى يذا تعمد تر ها أعاد الوضور

ويؤخذ من اوو  الم  ،وأ ملها بسم ه الرحمن الرحيم ،(2)شرح المهذب

لئال  ً(3) ما االه الطبري، ال تاب ااتران النية والتسمية وهو األولى

فإن ترك  قولهالسنن عن النية.  يخلو بعض الفرائض عن التسمية أو

ف ن تر   واوله ،لما فات وي يد على أوله وآخرر تدار ا   ففي أثنائه

واد  ،(5)لشموله السهو ]والعمد[ ًف ن نسي (4)أحسن من اول المحرر

 ،(6)نقله اسسنوي ،ل ن النص في األم على السهو ،صرح به  ماعة

وصرح به في شرح  ،حتى فرغ فات واتها  ما أفهمه يسم  ولو لم 

بين أ  ار  واألثنا  مر ثني ب سر المثلثة وس ون النون ما ،(7)المهذب

ش  في ن اسة  أي سوار اام من النوم أو وغسل كفيه قوله. (8)الشير

                                                                                                                                                             

 ، عشرين سنة و ان عدديم النظيدر فدي معرفدة علدم الحدديث علدى اخدتال  فنونده

بصددحيحه وسددقيمه ومعلولدده وطرادده يمامددا  ح ددة  ثبتددا  ورعددا  متحريددا   مددن عالمددا  

مددات "و"سددنن أبددي داود"صددحيا مسلم"و اختصر"الترغيب والترهيددب"مؤلفاتدده:

وطبقدات ابدن ااضدي شدهبة  ، (259 8طبقدات السدب ي ) :هدـ(. انظدر656سنة )

 (.504 1) للسيوطي وطبقات الحفاظ ، (111 2)

 (.99 1) ذري( الترغيب والترهيب للمن1)

 (.346 1( الم موع للنووي )2)

 افي :االددده الطبدددري فدددي شدددرح التنبيددده".انظر"( نقلددده عنددده اسسدددنوي واال:3)

 تحقيق  محمد الشاماني. ، (520 1المحتاج لدسنوي)

 (.12( المحرر للرافعي )ص4)

 ب"."( من نسخة5)

 (.161 2المهمات لدسنوي )( 6)

 (.345 1( الم موع للنووي )7)

( أثنار الشير تضاعيفه و اؤوا في أثنار األمدر أي: فدي خاللده تقددير الواحدد 8)

والمصددباح المنيددر  ، (137 2لسددان العددرب البددن منظددور) :ثنددى أو ثنددي. انظددر

 ( مادو )ث ن ي(.283 37وتاج العروس لل بيدي) ، (81للفيومي)ص
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 قوله.(1)‘لم ي ن شير من ذل  لفعله أراد غمس يدر في اسنار أو اليد أو

يعني يذا هرهما كره غمسهما في اإلناء قبل غسلهما فإن لم يتيقن ط

غيرر  رر  راهة تن يه  توهم ن استها لنوم أو ش  في ن اسة يدر أو

 ‘لقوله ًالمائر ابل أن ياسلهما ثالثا   أن يامسهما في المار القليل أو

  أ[16]ب ذا استيقظ أحد م من نومه فال يامس يدر في اسنار حتى ي))

 ،(2)متفق عليه (يدري أين باتت يدر( ف ن أحد م ال ياسلها ثالثا  

ال راهة يال بالثالث  ما نقله من  وائد وال ت ول  ،لمسلم (الثا(ث))و

 ،ويتأدى بها سنة الوضور ،عن نص البويطي واألصحاب (3)الروضة

أما يذا تيقن طهارو يدر عند االبتدار فال ي رر الامس على األصا في 

وصحا فيه عدم  ،بالصواب (5)وعبر في التصحيا ،(4)الروضة

وفي  ،الامس وتأخيرراستحباب الاسل ابل الامس بل يخير بين تقديم 

أن الذي عليه ال مهور استحباب تقديم الاسل عند تيقن  (6)الحاوي

وما ذ رر المصن  من أن هذر السنن  ،نحور (7)وفي النهاية ،الطهارو

 والمضمضة والستنشاق قوله .الثالث من سنن الوضور هو األصا

والدليل  ،(1)‘ومشروعيتهما ثابتة من فعله ،(8)وهما من سننه بال خال 

                                                           

وهي في  تب الصدحاح والسدنن والمسدانيد  ، وهي أشهر من أن تذ ر( الت: 1)

 وغيرها. 

بدداب االسددت مار  ، (  تدداب الوضددور43 1( أخر دده البخدداري فددي صددحيحه )2)

بداب  راهدة  ، (  تاب الطهارو73 3ومسلم في صحيحه ) ، (162وترا   برام )

الثدا  غمس المتوضدئ وغيدرر يددر المشدو  فدي ن اسدتها فدي اسندار ابدل غسدلها ث

 (.278برام )

 (.58 1( روضة الطالبين للنووي)3)

 ( المر ر السابق. 4)

 (. 74( تصحيا التنبيه للنووي )ص5)

 (.162 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 6)

 (.65 1( نهاية المطلب لل ويني )7)

 (.317 1وفتا الع ي  للرافعي) ، (58 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر8)
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تتم صالو أحد م حتى يسبغ  ينها ال )) ‘على عدم الو وب اوله

الوضور  ما أمرر ه فياسل و هه ويديه ويمسا رأسه وياسل 

وال  ، عل المار في الفم وأال المضمضة ،(2)حسنه الترمذي (ر ليه(

 ،ً حتى لو ابتلعه  فى(3) ما   م به في شرح المهذب، يشترط المج  

وأال االستنشاا يدخال المار في  ،(4)تشترط اسدارو في األصا و ذا ال

المار  ومنه مض   ،وأصل المضمضة التحري  والترديد، (5)مقدم األن 

واألظهر أن  قوله .(7)الستنشاا من التنشق وهو الشموا ،(6)يذا حر ه

                                                                                                                                                             

ثيرو مشهورو في الصدحاح والسدنن والمسدانيد أشدهر مدن أن ( وهي أحاديث  1)

 تذ ر. 

باب ما  ار فدي وصد  الصدالو  ،  تاب الصالو ، (100 2( سنن الترمذي )2)

 )يذا امت يلى الصالو فتوضأ  ما أمر  ه...( الحديث.  :ولفظه ، (302برام )

باب صالو مدن ال  ، (  تاب الصالو227 1الحديث أخر ه أبو داود في سننه )و

وأخر دده النسددائي فددي سددننه  ، (858يقدديم صددلبه فددي الر ددوع والسدد ود بددرام )

بدداب الرخصددة فددي تددر  الددذ ر فددي السدد ود بددرام  ، (  تدداب الصددالو225 2)

 (. 2 1( وصححه األلباني في صحيا وضعي  سنن أبي داود )1136)

مضمضدة أن ( وخال  المحاملي فدي الت ريدد ال ماعدة فقدال: ادال الشدافعي ال3)

و دذا نقلده  ، يأخذ المار في فمه ويدديرر ثدم يم ده فد ن لدم يددرر فلديس بمضمضدة

صاحب البيان عن الشي  أبي حامد وهو صريا فدي اشدتراط اسدارو والمشدهور 

 ، (111 1البيددان للعمرانددي ) :الددذي عليدده ال مهددور أنهددا ليسددت شددرطا. انظددر

 (.356 1والم موع للنووي )

تحقيدق  صدقر الاامددي.  ، (260 1ح المنهاج للسدب ي )االبتهاج شر :( انظر4)

 (. 346 1والن م الوهاج للدميري ) ، 

 (.355 1والم موع للنووي ) ، (168 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر5)

والمصددددباح المنيددددر  ، (128 13لسددددان العددددرب البددددن منظددددور) :( انظددددر6)

 ( مادو )مضض(.470للفيومي)ص

والنهايدة فدي غريدب الحدديث  ، (150 14لسان العرب البن منظور) :( انظر7)

 ( مادو )نشق(.51 5واألثر البن األثير )
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 عن أبيه عن  در اال (1)بن مصر  لحديث طلحة ًفصلهما أفضل

روار أبو  (يفصل بين المضمضة واالستنشاا(‘ أيت رسول ه ر))

ينتقل يلى عضو يال بعد  ف نه ال ،على سائر األعضار واياسا   (2)داود

أي على  ثم األصح قوله. (4)واطر بعضهم بهذا القول ،(3)الفراغ مما ابله

ا اول الفصل  ا ثم يستنشق بأخرى ثالث يمضمض بغرفة ثالثا أي حتى ا

وهذا المصحا اد نص عليه  ،ابله ينتقل يلى عضو يال بعد  مال ما ال

بست غرفات يمضمض  وايل ،(6)وغيرر (5)الماورديالبويطي  ما نقله 

 قوله. (1) ما االه السب ي (7)وهو أضعفها ،بثالث ثم يستنشق بثالث

                                                           

د ، بددن عمددرو بددن  عددب ( طلحددة بددن مصددر 1) ِ شددي   ، الحددافظ المقددرئ الم ددو 

وهدددو مدددن أفاضدددل التدددابعين  ، أبدددو محمدددد اليدددامي الهمدددداني ال دددوفي ، اسسدددالم

 ، و د طلحة هو عمر بن  عدب ، همئو ان أارأ أهل ال وفة أو من أار ، وأئمتهم

سدددير أعدددالم الندددبالر  :ر(. انظدددر112تدددوفي سدددنة ) ، ينددده ال صدددحبة لددده :وايدددل

 :وانظددر ، (254-253 1تهدذيب األسددمار واللادات للندووي) ، (193 5للدذهبي)

 ( حول صحبة  در  عب.261 1 الم ابن ح ر في التلخيص الحبير )

بددداب الفدددرا بدددين  المضمضدددة  ، (  تددداب الطهدددارو34 1( سدددنن أبدددي داود )2)

( 44 1ضددعي  أبددي داود ) :( وضددعفه األلبدداني. انظددر139واالستنشدداا بددرام )

 (.18برام )

 ، (112 1والبيدددان للعمراندددي ) ، (84 1بحدددر المدددذهب للرويددداني) :( انظدددر3)

 (.397 1وفتا الع ي  للرافعي)

نهايدة المطلدب لل دويني  :( اطر به يمام الحرمين والمحاملي في المقنر. انظر4)

 (. 360 1والم موع للنووي ) ، (67-68 1)

 (.169 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 5)

 للقفددال الشاشددي حليددة العلمددار :( وهددو الددذي ر حدده الرافعددي وغيددرر. انظددر6)

 (.352 1والم موع للنووي ) ، (399 1وفتا الع ي  للرافعي) ، (117 1)

( أن األو دده فددي المضمضددة 10 3( واددد ذ ددر النددووي فددي شددرحه لمسددلم )7)

األول  يتمضمض ويستنشق بثالث غرفدات يتمضدمض مدن  :واالستنشاا خمسة

و الثاني  ي مر بينهما بارفة واحدو يتمضمض منهدا  ،  ل احدو ثم يستنشق منها

ي مدر أيضدا بارفدة ول دن يتمضدمض منهدا ثالثا ثم يستنشق منها ثالثا. والثالث  

ثددم يستنشددق ثددم يتمضددمض منهددا ثددم يستنشددق ثددم يتمضددمض منهددا ثددم يستنشددق. 
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‘ ألن النبي  ًأي في المضمضة واالستنشاا ويبالغ فيهما غير الصائم

وبالغ  ،وخلل بين األصابر ،سبغ الوضورا)) (2)¢بن صبرو  اال للقيط

وصححه  (3)روار األربعة (في االستنشاا يال أن ت ون صائما (

وااس ال مهور  ،(7)والحا م (6)وابن حبان (5)وابن خ يمة (4)الترمذي

المضمضة على االستنشاا ب امر خو  الفطر وظاهر نصه في األم 

                                                                                                                                                             

والصدحيا الو ده األول وبده  :والرابر والخامس  الو هدان المدذ وران.. ثدم ادال

  ارت األحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما.

 يق  صقر الاامدي.تحق ، (260 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )1)

وي ددو  يسدد ان البددار مددر فددتا  ، بفددتا الصدداد و سددر البددار :( لقدديط بددن صددبرو2)

لقدديط بددن عددامر بددن  ، أبددو عاصددم :ويقددال ، وهددو أبددو ر يددن ، الصدداد و سددرها

 ، صددبرو بددن عبددده بددن المنتفددق بددن عددامر بددن عقيددل العقيلددي الح دد ي الطددائفي

لقيط بدن عدامر غيدر لقديط بدن صدبرو فقدال  :واال بعضهم ، ا نسبه ال مهوره ذ

وهدو صدحابي  ليدل . انظدر: تهدذيب  ، وليس هذا بشدير":"ابن عبد البر وغيرر

واسصددابة فددي تمييدد  الصددحابة البددن ح ددر  ، (72 2األسددمار واللاددات للنددووي)

(5 508.) 

الصددائم يصددب  بدداب،  تدداب الصددوم ، (35 1( أخر دده أبددو داود فددي سددننه )3)

( والترمذي فدي سدننه 2366عليه المار من العطش ويبالغ في االستنشاا برام )

بدداب مددا  ددار فددي  راهيددة مبالاددة  ، ‘ تدداب الصددوم عددن رسددول ه  ، (146 3)

 تداب الطهدارو  ، (66 1والنسائي فدي سدننه ) ، (788االستنشاا للصائم برام )

صدحيا أبدي  :ه األلبداني. انظدر( وصدحح87باب المبالاة في االستنشداا بدرام )

 (.2048( برام )132 7داود )

 المصدر السابق. :هذا حديث حسن صحيا". انظر:"( فقال4)

بدداب األمددر بالمبالاددة فددي  ،  تدداب الوضددور ، (78 1( صددحيا ابددن خ يمددة )5)

 (.150االستنشاا يذا  ان المتوضئ مفطرا  غير صائم برام )

بدداب ذ ددر األمددر بتخليددل  ، طهددارو(  تدداب ال368 3( صددحيا ابددن حبددان )6)

 يسنادر  يد".:"واال األرناؤوط ، (1078األصابر في الوضور برام )

 (.525برام ) ،  تاب الطهارو ، (248 1( المستدر  على الصحيحين )7)
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بالغ في المضمضة و))وفي بعض الروايات (1)تخصيصه باالستنشاا

والمبالاة في  ،(3)بن ح ر ذ رر الحافظ شهاب الدين (2)((واالستنشاا

المضمضة أن يدير المار في  مير الفم ويوصله طر  حلقه ويمرر 

ثم يم ه وفي االستنشاا تصعيد المار بالنفس يلى على أسنانه ولثاته 

 ،(4)فيه من أذى ثم ينثرر الخيشوم مر يدخال األصبر اليسرى وي الة ما

وبه صرح  ،وعبارو ال تاب تفهم أن المبالاة للصائم خال  األولى

واال القاضي  ،(6)ل ن   م في شرح المهذب ب راهتها ،(5)الصباغ ابن

 (7)اال السب ي األظهر تفضيل الجمع قلت قولهيحرم.  أبو الطيب

ويتعين ال  م به لدحاديث الصحيحة الصريحة.  ،يتر ا غيرر ال

هو الذي  بثالث غرفات يمضمض من كل ثم يستنشق وهللا أعلم قوله

 وايل ،(8)¢بن  يد في حديث عبده  أ[18]أ يتر ا من الروايات 

                                                           

 (.357 1والم موع للنووي ) ، (39 1األم للشافعي ) :( انظر1)

ديدث سدفيان الثدوري فقدال: ( روار أبو البشر الدوالبي في   ر  معه مدن أحا2)

حددثنا محمدد بدن بشدار ثندا عبدد الددرحمن بدن مهددي ثندا سدفيان الثدوري عدن أبددي 

هاشدددم يسدددماعيل بدددن  ثيدددر بدددن عاصدددم بدددن لقددديط عدددن أبيددده لقددديط بدددن صدددبرو 

وبددددالغ فددددي المضمضددددة  ، وخلددددل بددددين األصددددابر ، أسددددبغ الوضددددور))مرفوعا:

ن فددي  تابدده الدددوهم وذ ددرر ابددن القطدددا ، يال أن ت ددون صدددائما(( ، واالستنشدداا

 نصدب الرايدة تخدريج أحاديدث الهدايدة لل يلعدي :واسيهام بسدندر المدذ ور. انظدر

(1 57.) 

 (.265 2( التلخيص الحبير البن ح ر )3)

 (.355 1الم موع للنووي ) :( انظر4)

 .تحقيق  عبدالع ي  بن مداوي آل  ابر ، (87 1الصباغ )( الشامل البن 5)

 (.357 1( الم موع للنووي )6)

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (262 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )7)

صدحابي  ، عمدارويعدر  بدابن أم  ، ( عبد ه بن  يد بن األنصاري المدا ني8)

وهدو الدذي اتدل مسديلمة ال دذاب  ، ولم يشهد بدرا ، من فضالر الصحابة ،  ليل

روى عنده  ، وهو صاحب حدديث الوضدور ، ، فيما ذ ر خليفة ابن خياط وغيرر

ويحيدى بدن  ، وابدن أخيده عبداد بدن تمديم بدن  يدد ابدن عاصدم ، سعيد بن المسيب
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بارفة واحدو  وايل ،ويستنشق ثالثا   بارفة واحدو يتمضمض منها ثالثا  

يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم 

وال خال  أن السنة تتأدى  ،(1)يستنشق وهذا الخال  في األفضل

 ،وال خال  أن المضمضة مقدمة على االستنشاا ،بالفصل وال مر

حتى لو استنشق ابل أن يتمضمض لم  (2)واألصا أن هذا التقديم شرط

أن الخال   ار سوار النا  (3)يحتسب وايل مستحب وفي شرح المهذب

ين اأشار المصن  بثم والارفة بفتا البال مر ويليه  بالفصل أو

وضمها في الفعل وفي المارو  وايل بالضم للمارو  وبالفتا للفعل 

لرار في غرفات وال مر غرفات فعلى لاة الفتا في غرفة يتعين فتا ا

 . (4)وعلى الضم ي و  يس ان الرار وضمها وفتحها

في ترتيب هذر السنن يبتدئ بالتسمية ثم غسل ال فين ثم   تنبيه

وعليه  رى أئمة  (5)المضمضة ثم االستنشاا وهو نصه في المختصر

السوا  ابل التسمية واألصا اشتراط هذا  (7)وذ ر  ماعة (6)المذهب

وفات المصن  تقييد غسل اليدين  (8)الترتيب ح ار في شرح المهذب

                                                                                                                                                             

و اندت الحدرو سدنة  ، وا تدل عبدد ه بدن  يدد يدوم الحدرو ، عمارو بن أبدي حسدن

االسدددتيعاب فدددي معرفدددة األصدددحاب البدددن عبددددالبر القرطبدددي  :انظدددر¢. ر( 63)

واسصدددابة فدددي تمييددد   ، (377 2وسدددير أعدددالم الندددبالر للدددذهبي) ، (913 3)

 (.85 4الصحابة البن ح ر )

 (.10 3( انظر:  شرح النووي على مسلم )1)

 (.58الطالبين للنووي) روضة  :( انظر2)

 (.362 1( الم موع للنووي )3)

والمصدددددباح المنيدددددر  ، (53 10لسدددددان العدددددرب البدددددن منظدددددور) :( انظدددددر4)

 ( مادو )غر (.362للفيومي)

 (.94 8) ( مختصر الم ني5)

 (.219 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر6)

 (.282-276 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

 (.449 1( الم موع للنووي )8)
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 (3)ونص الشافعي (2)تبعا للحديث (1)بأول الوضور  ما فعل المحرر

و ان ي فيه في التنبيه على اشتراط الترتيب أن يقول ثم  ،(4)واألصحاب

 المضمضة ثم االستنشاا. 

لحديث  ًأي المفروض والمسنون الغسل والمسح وتثليث قوله

وروى  ،(6)روار مسلم (توضأ ثالثا ثالثا(‘ نه أ)) ب[16]ب  (5)¢عثمان

بسند (1)روار البيهقي (ثالثا(مسا رأسه ’نه أ))¢عن عثمان (7)أبو داود

                                                           

 (.12( المحرر للرافعي )ص1)

( واألحاديث التي وردت عن عثمان بن عفان وعلدي بدن أبدي طالدب وعبدده 2)

واد وصدفوا وضدور النبدي  -و لها في الصحيحين والسنن والمسانيد -بن  يد ٪ 

 ثالثا ".غسل  فيه :"و لهم االوا ، ‘

 (.39 1( األم للشافعي )3)

 ، (109 1والبيدددان للعمراندددي ) ، (82 1بحدددر المدددذهب للرويددداني) :( انظدددر4)

 (.347 1والم موع للنووي )

ثالدث الخلفدار  ، بدن أبدي العداص بدن أميدة القرشدي األمدوي ( عثمان بن عفان5)

، رايددة وأم  لثددوم فسددمي بددـ ذي النددورين‘ ل ه وتدد وج ابنتددي رسددو ، الراشدددين

ممن ها ر للحبشة والمدينة ولم يشدهد بددرا لتخلفده علدى تمدريض  و تده رايدة 

الصددحابة بيعددة ‘ فبدداير النبددي ، سددفيرا  يلددى اددريش فأشددير اتلدده‘أرسددله النبي ، ~

مددن العشددرو المبشددرين بال نددة و ددان مددن ، بيدددر‘ وبدداير عندده النبددي  ، الرضددوان

لصحابة ومواافه معروفة مشهورو في بئدر رومدة وت هيد   ديش العسدرو ت ار ا

انظر:االستيعاب فدي معرفدة ¢.ر( بالمدينة وهو يتلو القرآن35وغيرها.اتل سنة )

طبقدددات الفقهدددار للشددديرا ي ، (1037 3األصدددحاب البدددن عبددددالبر القرطبدددي )

 (.349 2اسصابة في تميي  الصحابة البن ح ر ) ، (40 1)

بدداب فضددل الوضددور والصددالو  ،  تدداب الطهددارو ، (17 3م )( صددحيا مسددل6)

 (.230عقبه برام )

بدرام ‘ بداب صدفة وضدور النبدي  ،  تاب الطهدارو ، (26 1( سنن أبي داود )7)

صدددحيا أبدددي داود  :حسدددن صدددحيا. انظدددر :وادددال األلبددداني ، (110( و)107)

 (.95( برام )179 1)
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 ،(توضأ مرو مرو(‘ نه أ))وينما لم ي ب ل ،(2)¢حسن من حديث علي

ولو خال  في  ،(3)رواهما البخاري ((رتين مرتينم))وفي رواية

توضأ فاسل ‘ ن النبي أ))(4)ففي الصحيحين ، ا الوضور الواحد 

وينما تحسب الاسلة مرو يذا  ،(و هه ثالثا ويديه مرتين ومسا رأسه(

استوعبت العضو وال يادو على الثالث م روهة على الصحيا االه في 

 .(5)الروضة

لو توضأ وضورا  امال مرو مرو ثم أعادر ثانيا وثالثا حصلت له  فرع

 . (1()6)فضيلة التثليث ذ رر الروياني وغيرر

                                                                                                                                                             

بداب الت درار فدي مسدا  ،  تاب الطهارو ، (104 1( السنن ال برى للبيهقي )1)

 (. 297الرأس برام )

‘ ن عدم النبدي بدي ندى أبدا الحسدن. ا ، ¢بدن عبدد المطلدب ( علي بن أبي طالب2)

وهدو أول مددن أسددلم  ، و وج ابنتده فاطمددة ~.  دان علددي أصددار ولدد أبددي طالددب

ومدددن فقهدددار  ، وأحدددد المبشدددرين بال ندددة ، ني،  ورابدددر الخلفدددار الراشددددالر دددال

اتلدده عبددد الددرحمن بددن مل ددم فددي  ،  ددان شدد اعا  ال يهدداب المددوت ، الصددحابة

و اندددت خالفتددده أربدددر سدددنين وتسدددعة أشدددهر وأيامدددا .  ، ر(40رمضدددان سدددنة)

، (1089 3انظر:االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب البددن عبدددالبر القرطبددي )

اسصددددابة فددددي تمييدددد  الصددددحابة البددددن ح ددددر  ، (42 1) طبقددددات الشدددديرا ي

(4 464.) 

بدداب الوضددور  ، (  تدداب الطهددارو43 1( أخر همددا البخدداري فددي صددحيحه )3)

 (.158( ورام )157برام ) ، مرو مرو

بدداب الاسددل والوضددور فددي  ،  تدداب الوضددور ، (50 1( صددحيا البخدداري)4)

(  تدداب 24 3وصددحيا مسددلم ) ، (197بددرام ) ، المخضددب والقدددح والخشددب

 (.235برام )‘ باب في وضور النبي  ، الطهارو

 (.59 1( روضة الطالبين للنووي)5)

والادرر البهيدة  ، (349 1(  الفوراني وغيرر. انظر: الن م الوهاج للدميري)6)

 (. 106 1) شرح البه ة الوردية للسني ي
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ف ذا ش  هل  ، ما لو ش  في عدد الر عات ويأخذ الشاك باليقين قوله

واال الشي  أبو  ،األخرىاثنتين؟ أخذ باالثنتين وغسل  غسل ثالثا أو

أما يذا ش  في غسل بعض أعضائه في أثنار  ،يأخذ باأل ثر (3()2)محمد

 قوله. (4)وال يضر الش  بعد الفراغ في األصا ،الوضور فال يحسب له

ورد  أي يسن استيعاب الرأس بالمساً ألنه أ ثر ما ومسح كل رأسه

والسنة في  ،(5)من الخال  وخرو ا   ،‘في صفة وضور رسول ه 

 يفيته أن يأخذ المار ب فيه ثم يرسله ويضر يديه على مقدم رأسه 

ملصقا سبابته باألخرى ويبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما يلى افار 

وهذا  ،ثم يردهما يلى الم ان الذي بدأ منه فالذهاب والرد مسحة واحدو

قلب يت له شعر ال شعر له أو االستحباب لمن له شعر يتقلب أما من ال

المار صار مستعمال ألن  ًفيقتصر على الذهاب فلو رد لم يحسب ثانية

 . (6) ذا   م به في الروضة

 

                                                                                                                                                             

 :والرا ا أنه ال تحصل فضيلة التثليث. انظر ، ( والقول المعتمد في المذهب1)

وماندددي  ، (414 1والم مدددوع للندددووي ) ، (96 1) ال مدددر والفدددرا لل دددويني

 (.189 1المحتاج للشربيني)

يلقدب  ، والد يمام الحرمين ، ( أبو محمد عبده بن يوس  بن عبده ال ويني2)

قده له المعرفة التامة بالف ،  ان مهيبا  ال ي ري بين يديه يال ال د ، بر ن اسسالم

مددددددددددددددددددددددددن  ، واألصددددددددددددددددددددددددول والنحددددددددددددددددددددددددو والتفسددددددددددددددددددددددددير واألدب

و"شدددددددددددرح "و"مختصدددددددددددر المختصر"و"التبصرو"و"السلسة"الفروا"تصانيفه:

 ، (47 3ر(. انظددر: وفيددات األعيددان ال بددن خل ددان)438تددوفي سددنة ) ، الرسددالة"

 (.73 5وطبقات السب ي )

 ، تحقيق  علي السديس.(197 1ي )( التبصرو لل وين3)

 ، (143 1والبيدددان للعمراندددي ) ، (104 1بحدددر المدددذهب للرويدداني) :( انظددر4)

 (.440 1والم موع للنووي )

 (.28 1 فاية األخيار للحصني) :( انظر5)

 (.60 1( روضة الطالبين للنووي)6)
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الوا ب  فهل يقر ال مير وا با أو ،يذا مسا  يادو على الوا ب  تنبيه

في الصالو  (1)المسا؟ ذ ر المصن  من  وائدر ينطلق عليه اسم ما

وفي تطويل القيام والر وع والس ود والبعير  ،في هذر المسألة خالفا  

عن  المخرج في ال  او عن خمس من اسبل والبدنة المضحى بها بدال  

 ،حاصله أن الرا ا في الصور  لها أن ال مير يقر وا با ،منذورو   شاو  

"شرح المهذب  بتصحيحه في الصالو منأنه صرح  (2)وفي المهمات

وأنه صحا في الوضور منهما وفي األضحية من  ،و"التحقيق " "

الروضة أن ال يادو تقر نفال وأنه ذ ر هذر النظائر في ال  او 

وأن  ،وصحا أن ال ائد في بعير ال  او فرض ،"شرح المهذب " من

يا هذا وادعى اتفاا األصحاب على تصح ،ال ائد في بااي الصور نفل

الثواب ور وع مع ل البعير  (3)في ) يادو( وفائدو الخال  ،التفصيل

 .(4)عن خمس وأ ل ذابا بدنه عن شاو وا بة

                                                           

 (.234 1( روضة الطالبين للنووي)1)

 (.31 2( المهمات لدسنوي )2)

 ليتضا ويستقيم المعنى.( أرى  يادتها نقال  من المهمات لدسنوي 3)

( المؤلدد  رحمدده ه اختصددر  ددالم اسسددنوي ولددم ينقددل مندده يال شدديئا  يسدديرا  4)

فقدد ذ در الفائددو الرابعدة   الحسدبان مدن الثلدث يذا أوصدى  ، وتر  ت ملة الفوائد

 :والخامسة    يفية النية في البعير المخرج عدن الشداو ونحدو ذلد . انظدر ، بذل 

 (.35-34 3المهمات لدسنوي )
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 ،(1)أي يمسا ظاهرهما ب بهاميه وباطنهما بمسبحتيه ثم أذنيه قوله

ن النبي أ))بمار غير بلل الرأسً ل (3)في الصماخين (2)ويدخل خنصريه

وروى  (4)صححه الترمذي ((مسا برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما‘ 

مسا باطنهما بالسباحتين وظاهرهما ‘ نهأ))¢عباس عن ابن (5)النسائي

عن الربير  (8)وأبو داود (7)وروى هو (6)ما ة أيضا وروار ابن ((ب بهاميه

                                                           

سميت بدذل  ألنهدا يشدار بهدا  ، ( السب احة والمسبحة: اسصبر التي تلي اسبهام1)

 ( مادو )سبا(.146 6لسان العرب البن منظور) :عند التسبيا. انظر

وايددل  ، والخنصددر: اسصددبر الصددارى ، : ب سددر الخددار والصدداد( الخنصددر2)

( 233 4وال مر خناصر. انظر: لسدان العدرب البدن منظدور) ، أنثى ، الوسطى

 مادو )خنصر(.

: بال سددر خددرا األذن. وايددل: هددو األذن نفسددها. والسددين لاددة فيدده. ( الصددماخ3)

لسددددددان العددددددرب البددددددن  ، (155مختددددددار الصددددددحاح للددددددرا ي )ص :انظددددددر

 ( مادو )صم (.403 7منظور)

 ، (  تاب الطهدارو52 1سنن الترمذي ) :حديث حسن صحيا". انظر:"( واال4)

والحديث أخر ده أيضدا  أبدو  ، (36باب مسا األذنين ظاهرهما وباطنهما برام )

بددرام ‘ بدداب صددفة وضددور النبددي  ،  تدداب الطهددارو ، (30 1داود فددي سددننه )

( 206 1صددحيا أبددي داود ) :يسددنادر صددحيا". انظددر:"واددال األلباني ، (121)

 (.112رام )ب

باب مسدا األذندين مدر الدرأس ومدا ،  تاب الطهارو ، (74 1( سنن النسائي )5)

 (.102يستدل به على أنهما من الرأس برام )

باب مدا  دار فدي مسدا  ،  تاب الطهارو وسننها ، (151 1( سنن ابن ما ة )6)

 ¢.( من رواية المقدام بن معد ي رب 442األذنين برام )

باب مدا  دار فدي مسدا  ،  تاب الطهارو وسننها ، (151 1( سنن ابن ما ة )7)

 (.441األذنين برام )

بدرام ‘ بداب صدفة وضدور النبدي  ،  تاب الطهدارو ، (32 1( سنن أبي داود )8)

( 217 1صدددحيا أبدددي داود ) :يسدددنادر حسدددن". انظدددر"وادددال األلباني: ، (131)

 (. 122برام )
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فأدخل أصبعيه في ح ري ‘ وضأ النبي ت)) االت (1)بنت معوذ ~

أخذ ف))(3)والبيهقي (2)عند الحا م¢ بن  يد  وفي حديث عبده، (أذنيه(

 ،(4)يسنادر صحيا وااال ،((ألذنيه مار خال  المار الذي أخذر لرأسه

 ،(5)ولو ادم مسا األذنين على مسا الرأس لم يحصل على الصحيا

فإن  قولهبالواو.  (6)فلهذا تعبير المصن  بثم أحسن من تعبير المحرر

أي مسا ناصيته واستحب أن  عسر رفع العمامة كمل بالمسح عليها

ن أ))المسا على العمامة سوار أوضعها على طهر أم حدث ل (7))يتمم(

وتعبير  ،(8)روار مسلم ((توضأ فمسا بناصيته وعلى عمامته‘ النبي 

ومقتضى عبارو  (1)والشرحين (9)المصن  بالعسر تبر فيه المحرر

                                                           

أبوهدا ااتدل أبدو  ، ابدن عفدرار األنصدارية مدن بندي الن دار ( الربير بنت معوذ1)

و اندت ربمدا غد ت  ، روى عنهدا أهدل المديندة ، صحابية  ليلة ،  هل يوم بدر

أتاهدا ‘ و انت مدن المبايعدات تحدت الشد رو. وروي أن النبدي  ، ‘مر رسول ه 

وعبداد بدن  ، سليمان بن يسار:يوم عرسها فقعد على موضر فراشها. روى عنها

 :سدنة بضدر وسدبعين ~. انظدر ، توفيت: في خالفة عبدد الملد  ، الوليد وغيرهم

وسدير  ، (1837 4االستيعاب في معرفدة األصدحاب البدن عبدد البدر القرطبدي )

واسصددابة فددي تمييدد  الصددحابة البددن ح ددر  ، (198 3أعددالم النددبالر للددذهبي)

(8 132.) 

 (.538 تاب الطهارو برام ) ، (252 1حين )( المستدر  على الصحي2)

بداب مسدا األذندين بمدار   ،  تاب الطهارو ، (107 1( السنن ال برى للبيهقي)3)

 (.308 ديد برام )

هددذا :"واال البيهقي"هددذا حددديث صددحيا علددى شددرط الشدديخين:"( فقددال الحا م4)

 ."يسناد صحيا

 (.60 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر5)

 (.13للرافعي )ص( المحرر 6)

 وما أثبت أولى. ، )يتم("أ"وفي نسخة ، ب""( في نسخة7)

بددداب المسدددا علدددى الناصدددية  ،  تددداب الطهدددارو ، (69 3( صدددحيا مسدددلم )8)

 (.274والعمامة برام )

 (.13( المحرر للرافعي )ص9)
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وبه صرح في  ،فرا بين أن ي ون له عذر أم ال أنه ال (2)الروضة

يخلل  ان ‘ ن النبي أ))ً لوتخليل اللحية الكثة قوله. (3)شرح المهذب

وي ون  ،(5)و انت لحيته ال ريمة  ثة ،(4)صححه الترمذي (لحيته(

في  تاب  (7)وفي التتمة ،(6)روار أبو داود‘ لفعله  ًبأصابعه من أسفلها

األارب  (9()8)واال السب ي في الحلبيات ،يخلل لحيته الحج أن المحرم ال

أي وتخليل أصابر  وأصابعه قولهأن االستحباب له أضع  من غيرر. 

                                                                                                                                                             

 أ[.30 1والشرح الصاير للرافعي] ، (424 1( فتا الع ي  للرافعي)1)

 (.61 1ووي)( روضة الطالبين للن2)

 (.407 1( الم موع للنووي )3)

بدداب مددا  ددار فددي تخليددل اللحيددة  ،  تدداب الطهددارو ، (46 1( سددنن الترمددذي )4)

وأخر دده ابددن ما ددة فددي  ، حددديث حسددن صددحيا":"واددال الترمذي ، (31بددرام )

بدداب مددا  ددار فددي تخليددل اللحيددة بددرام  ، (  تدداب الطهددارو وسددننها148 1سددننه )

(429.) 

 (.203صفحة )ص ( سبق تخري ه5)

( 145بدداب تخليددل اللحيددة بددرام ) ، (  تدداب الطهددارو36 1( سددنن أبددي داود )6)

وصددححه  ، ووافقدده الددذهبي ، وصددححه الحدا م ، حددديث صددحيا:"وادال األلباني

 (.133( برام )245 1صحيا أبي داود ) :نظرا"ابن القطان أيضا  

 تحقيق: علي بن سعد العصيمي. ، (380 1( تتمة اسبانة للمتولي )7)

( ألفدده: علددي بددن عبددد ال ددافي بددن علددي السددب ي وهددو  تدداب  مددر فيدده مؤلفدده: 8)

نددوادر المسددائل الفقهيددة العمليددة مددن أبددواب متفراددة دون أن يخلطهددا بفتدداوى فددي 

اعتمددد فددي تر يحاتدده علددى الدددليل  ، فنددون أخددرى  التفسددير والحددديث ونحوهددا

وادد حقدق  ، وت رد عدن المذهبيدة مدر المقارندة والتخدريج والتو يده واالسدتدالل

 ةر األرب فدي أسدئلاضدا"هذا ال تاب في رسائل علمية ب امعدة أم القدرى بعنوان

( مدن 85مقدمدة المحقدق: محمدد عدالم األفاداني )ص :هـ. انظر1409عام "حلب

 اسم الدراسة.

تحقيددق   محمددد عددالم  ،(50)ص ب للسددب ي ،( اضددار األرب فددي أسددئلة حلدد9)

 األفااني.
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 ،ًألنه يشملهما(1)السابق¢ بن صبرو اليدين والر لين لحديث لقيط

ذا توضأت فخلل أصابر يدي  ي)) اال‘ أن النبي  ƒعباس  وروى ابن

واالستحباب يذا  انت منفر ة أما  ،(2)روار الترمذي وحسنه (ور لي (

ب[ يذا  انت ملتفة و ب ييصال المار يليها يذا أم ن يما بالتخليل 18]أ 

 (4)اال الرافعي ،أ[ ملتحمة17ف ن لم يم ن بأن  انت ]ب ، (3)ويما بايرر

 ي و . واألحب بل ال (5)اال في الروضة ،ي ب الفتق وال يستحب ال

أن يخلل بخنصر اليد اليسرى من أسافل األصابر مبتديا بخنصر 

خنصر  (7)واال يمام الحرمين (6)الر ل اليمنى ومختتما بخنصر اليسرى

وتخليل  (8)واختارر في شرح المهذب ،اليمنى واليسرى في ذل  سوار

وس ت المصن  عن التثليث في التخليل واد روى  ،(9)اليدين بالتشبي 

فيه حديثا يقتضي استحبابه اال في شرح  (11)والبيهقي (10)الداراطني
                                                           

 (.229)صفي( سبق تخري ه 1)

بدداب فددي تخليددل األصددابر بددرام  ،  تدداب الطهددارو ، (57 1( سددنن الترمددذي )2)

وأخر ددده ابدددن ما دددة فدددي سدددننه  ، هدددذا حدددديث حسدددن غريدددب":"واال ، (39)

( وصدححه 447باب تخليدل األصدابر بدرام ) ، (  تاب الطهارو وسننها153 1)

 (.452( برام )141 1األلباني في صحيا ال امر الصاير و يادته )

 (.426-425 1( و الم موع للنووي )133 1البيان للعمراني ) :( انظر3)

 (.436 1( فتا الع ي  للرافعي)4)

 (.62 1( روضة الطالبين للنووي)5)

القاضدددي حسدددين والا الدددي والبادددوي والمتدددولي  :( وممدددن ذ دددر هدددذر ال يفيدددة6)

 (.425 1( والم موع للنووي )436 1فتا الع ي  للرافعي) :. انظروغيرهم

 (.85 1( نهاية المطلب لل ويني )7)

 (.425 1( الم موع للنووي )8)

 (.29 1 فاية األخيار للحصني) :( انظر9)

بدداب تثليددث المسددا بددرام  ،  تدداب الطهددارو ، (158 1( سددنن الددداراطني )10)

(302.) 

بداب تخليدل اللحيدة بدرام  ، (  تداب الطهدارو90 1)( السنن ال برى للبيهقي 11)

أنده سدئل عدن  ، بلاني عن محمد بن يسماعيل البخداري"واال البيهقي: ، (246)



 لذي ترغب في أن يظهر هنا.على النص ا 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

233 

أي من اليدين والر لين  وتقديم اليمنى قولهأن سندر  يد.  (1)المهذب

وفي  ((وا بميامن مؤذا توضأتم فابدأي))‘وين  ان أاطرً لقوله 

ونقل  (4)وابن حبان (3)خ يمة صححه ابن (2)((أيامن مب))رواية

 (7)ونص الشافعي ،اس ماع على عدم الو وب (6)وغيرر (5)المنذر ابن

والخدان  ،واألذنان ،وال فان ،على أنه ت رر البدأو باليسار  راهة تن يه

 ،مأخوذو من اليمن تطهران دفعة واحدو والح مة في تقديم اليمنى أنها

وإطالة غرته  قوله. (8)والشمال تسمى الشومي ،وهو حصول الخير

مح لين من آثار  ن أمتي يدعون يوم القيامة غرا  ي))‘لقوله  ًوتحجيله

 ،(9)متفق عليه (فمن استطاع من م أن يطيل غرته فليفعل( ،الوضور

                                                                                                                                                             

هددذا الحددديث فقددال: هددو حسددن. واددال: أصددا شددير عندددي فددي التخليددل حددديث 

 عثمان".

 (.424 1( الم موع للنووي )1)

بداب فدي االنتعدال بدرام  ، (  تداب اللبداس70 4( أخر ها أبو داود في سننه )2)

 (.8637( برام )354 2واسمام أحمد في المسند ) ، (4141)

بدداب األمددر بالتيددامن فددي  ، (  تدداب الوضددور91 1( صددحيا ابددن خ يمددة )3)

 (.178الوضور أمر استحباب برام )

بداب ذ در األمدر بالتيدامن فدي  ، (  تاب الطهدارو370 3( صحيا ابن حبان )4)

 :وصدددححه األرنددداؤوط واأللبددداني. انظدددر ، (1090الوضدددور واللبددداس بدددرام )

 (.1087( برام )368 3التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان )

 (.35( اس ماع البن المنذر )ص5)

 (.82 1( اساناع في مسائل اس ماع البن القطان )6)

 (.46 1( األم للشافعي )7)

 (.525 1) غريب الحديث البن اتيبة :( انظر8)

بددداب فضدددل الوضدددور والادددر  ، ( تددداب الوضدددور39 1( صدددحيا البخددداري)9)

(  تدداب 35 3وصددحيا مسددلم ) ، (136المح لددون مددن آثددار الوضددور بددرام )

 (.246باب استحباب يطالة الارو والتح يل في الوضور برام ) ، الطهارو
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غسل مقدمات الرأس مر الو ه و ذا صفحة العنق  (1)ويطالة الارو

فوا الوا ب في اليدين والر لين  غسل ما (4)ويطالة التح يل، (3()2)واللبة

يبلغ  وايل ،يلى نص  العضد ونص  الساا وايل ،من غير تقدير

أي سنة  والموالة قولهولم يذ ر المحرر التح يل. ، (5)المن ب والر بة

أنه توضأ في السوا فاسل ))ƒ(6)عمر  على ال ديدً ألنه صا عن ابن

و هه ويديه ومسا برأسه ثم دعي يلى  نا و فدخل المس د ثم مسا 

                                                           

: من  ل شير أوله وأ رمه وبياض في  بهة الفرس ومن الشهر ليلدة ( الارو1)

اسددتهالل القمددر ومددن الهددالل طلعتدده ومددن األسددنان بياضددها وأولهددا ومددن الر ددل 

و هدده و ددل مددا بدددا مددن ضددور أو صددبا فقددد بدددت غرتدده ومددن القددوم شددريفهم 

الحدديث واألثدر النهايدة فدي غريدب  :وسيدهم ومدن المتداع خيدارر ورأسده. انظدر

والمع ددددم الوسدددديط لم مددددر اللاددددة  ، ( مددددادو )غددددرر(318 3البددددن األثيددددر )

 ( مادو )غرا(.648 3العربية)

مع ددم  :وذلدد  الم ددان الخددالص. انظددر ، موضددر القددالدو مددن الصدددر :( اللبددة2)

(934المقاييس في اللاة البن فارس) ايدة فدي غريدب الحدديث والنه ، ( مادو )لب 

 ( مادو )لبأ(.  193 4واألثر البن األثير )

 (.428 1والم موع للنووي ) ، (423 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر3)

: بياض في اوائم الفرس أو في ثالث منها أو في ر ليه ال أو  ثر ( التح يل4)

وال ي او  الر بتين والعراوبين ألنها مواضدر األح دال بعد أن ي او  األرساغ 

 (.53مختار الصحاح للرا ي )ص :وهي الخالخيل والقيود. انظر

 (.236 1) فتا الباري شرح صحيا البخاري البن ح ر العسقالني :( انظر5)

 ، أبدو عبدد الدرحمن ، بن نفيل القرشي العددوي عبد ه بن عمر بن الخطاب( 6)

هدي ‘ وأول معر دة شدهدها مدر النبدي  ، أسلم مر أبيه وهو صاير لدم يبلدغ الحلدم

 و دان  ثيدر استبداع آلثدار رسدول ه ، من أهدل الدورع والعلدم¢  ان  ، الخندا

و ان ال يتخل  عن السرايا علدى  ، شديد التحري واالحتياط والتواي في فتوار‘.

ويقولدون: ينده  ، ثدم  دان بعدد موتده مولعدا  بدالحج يلدى أن مدات‘ عهد رسدول ه 

االستيعاب في  :انظر¢. ر( 73 ان من أعلم الصحابة بمناس  الحج.توفي سنة )

 طبقدات الفقهدار للشديرا ي  ،(952 3معرفة األصحاب البن عبدالبر القرطبي )

 (.203 3وسير أعالم النبالر للذهبي) ، (49 1)
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فعله بحضرو حاضري  ،(1)(وصلى( وضوؤرعلى خفيه بعدما    

يبطلها التفريق اليسير فال  وألنها عبادو ال، (2)ال نا و ولم ين ر عليه

ومحله التفريق ال ثيرً  وأوجبها القديم قوله.(4()3)يبطلها ال ثير  الحج

أما اليسير  ،ألنها عبادو يبطلها الحدث فأبطلها التفريق ال ثير  الصالو

وال ثير هو أن يمضي  من ي   فيه الماسول  ،(5)فال يضر بال خال 

وبقدر مسا الرأس غسال  (6)م اج الشخص آخرا مر اعتدال الهوار أو

 ام الطهارو وايلال ثير مضى  من يم ن فيه يتم والقليل دونه وايل

فعلى القديم لو فرا بعذر  نفاد المار وهربه  (7)فيه يلى العر  رير 

والنسيان  ،(8)فيه القوالن وايل ،لم يضر على المذهب خوفا من شير

وعلى ال ديد يذا بنى ولم ي ن ذا را للنية  ،(9)عذر على األصا

ًألنها نوع وترك الستعانة قوله. (10)يحتاج يلى ت ديدها على األصا ال

                                                           

باب ما  ار في المسا  ،  تاب الطهارو ، (36 1( أخر ه مال  في الموطأ )1)

 تددداب  ، (136 1والبيهقدددي فدددي السدددنن ال بدددرى ) ، (43علدددى الخفدددين بدددرام )

هددذا حددديث :"( واللفددظ لدده. واال397بدداب تفريددق الوضددور بددرام ) ، الطهددارو

 ومشهور عن اتيبة بهذا اللفظ".¢ صحيا عن ابن عمر

 (.455 1الم موع للنووي ) :( انظر2)

و فايددة النبيدده البددن الرفعددة  ، (228 1للمدداوردي ) الحدداوي ال بيددر :( انظددر3)

(1 330.) 

ولدو  ، وهدذا تفريدق يسدير ، النحدر أ د أر( ألنه لدو واد  بعرفدة وطدا  يدوم 4)

وطدا  شدوطين فدى  ، ولدو طدا  خمسدة أشدواط ، وا  وطا  بعد شهر أ  أر

 (.380 1) وات آخر أ  أر. االه ابن بطال في شرحه لصحيا البخاري

 (.452 1والم موع للنووي )  ،(440 1فتا الع ي  للرافعي) :( انظر5)

 (.64 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر6)

 (.354 1الن م الوهاج للدميري) :( انظر7)

 (.452 1( الم موع للنووي )8)

 (.  64 1( انظر: روضة الطالبين للنووي)9)

 (.328 1الم موع للنووي ) :( انظر10)
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يليق بحالة المتعبد واأل ر على ادر  وذل  ال ،من التنعم وال بر

صب على النبي  (1)¢شعبة ن المايرو ابنأ))ودليل ال وا  ،النصب

وأطلق المصن  االستعانة  ،(2)متفق عليه (للصالو( وضوؤرفتوضأ ‘

بأن  (3)ومقتضى عبارته أنه خال  األولى وفصلها في الروضة

 ،بأس بها وال يقال ينها خال  األولى االستعانة في يحضار المار ال

وأن االستعانة بمن  ،وأن االستعانة بمن ياسل أعضارر م روهة اطعا

ينها  (5)واسسنوي (4)واال السب ي ،ي رر على األصا يصب عليه ال

 ،يقدر على الوضور يال باالستعانة  األاطر أما من ال ،خال  األولى

في ب عليه أن يستعين ولو بأ رو المثل ين و دها فاضلة عن  فايته 

والبد من نيته  ،(6)و فاية من يل مه  فايته ليومه وليلته واضار ديونه

طلب منه أ ثر من أ رو  فقد األ رو أو ف ن لم ي د من يوضؤر أو

أي وتر   والنفض قوله .(7)ألنه نادر ًصلى بالتيمم وأعاد ،المثل
                                                           

وايددل: أبددا  ، ي نددى أبددا عبددد ه ، بددن أبددي عددامر الثقفددي ( المايددرو بددن شددعبة1)

وادددم مهددا را. مددن  بددار الصددحابة أولددي الشدد اعة  ، عيسددى. أسددلم عددام الخندددا

و دان مدن دهداو العرب.شدهد بيعدة الرضدوان. و دان ر دال طدواال ذا  ، والم يدو

روى عنددده  ، ‘هيبدددة أعدددور أصددديبت عينددده يدددوم اليرمدددو . وحددددث عدددن النبدددي 

 ¢.  ر( بال وفة50وحم و وموالر وتوفي سنة ) ، وعقار ، أوالدر.عروو

 ، (1445 4االسددتيعاب فددي معرفددة األصددحاب البددن عبدددالبر القرطبددي ) :انظددر

اسصددابة فددي تمييدد  الصددحابة البددن ح ددر  ، (21 3سددير أعددالم النددبالر للددذهبي)

(6 156.) 

بداب المسدا علدى  ، ر(  تداب الوضدو51 1( أخر ه البخاري في صدحيحه )2)

 ، (  تدداب الطهددارو64 3وأخر دده مسددلم فددي صددحيحه ) ، (203الخفددين بددرام )

 (.274باب المسا على الخفين برام )

 (.341 1و ذل  الم موع للنووي ) ، (62 1( روضة الطالبين للنووي)3)

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (271 1( االبتهاج شرح المنهاج للسب ي )4)

 (.178 2وي )( المهمات لدسن5)

والددددددن م الوهدددددداج  ، (315 1 فايددددددة النبيدددددده البددددددن الرفعددددددة ) :( انظددددددر6)

 (.355 1للدميري)

 (.53 1روضة الطالبين للنووي) :( انظر7)
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وفيه  ،في ال  م به (2)وتبر المحرر ،(1)ألنه  التبري من العبادو ًالنفض

وصححه في  ،وهو مقتضى عبارته ،خال  األولى ايل ،و ور

فقد نقله ابن  ج عن  ،وعليه الفتوى (4)اال في المهمات ،(3)التحقيق

واألر ا في ، (5)وبه   م الرافعي في الشرحين ،م روهة وايل ،النص

 وكذا التنشيف في األصح قولهأنه مباح لحديث ميمونة ~.  (6) وائدر

م أتيته بالمنديل فردر و عل ث))لقول ميمونة ~ ًأي يسن تر  التنشي 

 ،وألنه ي يل أثر العبادو ً(7)متفق عليه ((يقول بالمار ه ذا ينفضه 

بل ي ون مباحا واختارر في شرح  ،يستحب تر ه وال فعله ال والثاني

 ،االه الصيمري ،ف ن تنش  أخذ الثوب من ناحية يمينه ،(8)مسلم

وفي  ،ي رر الفاألصا أنه  ،ويذا النا باألول ،يستحب والثالث

ف ن  انت فال  ،برد   أو أن الخال  عند عدم الحا ة لحر   (9)المهمات

أنه  (10)فصحا في الشرح الصاير ،. وأما مسا الرابة راهة اطعا  

وعلى األول  ،عدم االستحباب (11)وصوب في الروضة ،سنة

                                                           

 (.355 1الن م الوهاج للدميري) :( انظر1)

 (.13( المحرر للرافعي )ص2)

 (.66( التحقيق للنووي )ص3)

 (.181 2( المهمات لدسنوي )4)

والشدددددددددددددرح الصددددددددددددداير  ، (448 1الع يددددددددددددد  للرافعدددددددددددددي)( فدددددددددددددتا 5)

 مخطوط"." أ[31للرافعي]

 (.63 1( روضة الطالبين للنووي)6)

باب نفدض اليددين مدن الاسدل عدن  ، (  تاب الاسل63 1( صحيا البخاري )7)

بدداب صددفة  ، (  تدداب الطهددارو120 3وأخر دده مسددلم ) ، (276ال نابددة بددرام )

 (.317غسل ال نابة برام )

 (.119 3للنووي ) ( شرح مسلم8)

 (.180 2( المهمات لدسنوي )9)

 مخطوط"."ب[30 1( الشرح الصاير للرافعي ]10)

 (.61 1( روضة الطالبين للنووي)11)
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األذن.   ب[ على أنه يمسا ببااي بلل الرأس أو17]ب  (1)األ ثرون

شريك له وأشهد  إله إل هللا وحده ل بعده )أشهد أن لويقول  قوله

أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 

إله إل أنت استغفرك  المتطهرين سبحانك اللهم وبحمد أشهد أن ل

 (3)واألربعة ،(2)روى اول الشهادتين بعد الوضور مسلم ،وأتوب إليك(

تحت له أبواب ال نة الثمانية يدخل من ف))واالوا ،¢من حديث عمر

من  ن التوابين وا علنيللهم ا علني ما))و اد الترمذي ،(أيها شار (

أحسن الوضور ثم ف)) وفي رواية ألبي داود والنسائي ،((المتطهرين

يلى آخرر بحان  اللهم... س))وروى ،((.. رفر نظرر يلى السمار فقال

¢ منفردا الحا م في المستدر  من حديث أبي سعيد الخدري ((

 (5)وروار النسائي ،((يله يال أنت ال))واال ،وصححه (4)مرفوعا

                                                           

 ، (288 1والوسددديط للا الدددي ) ، (83 1نهايدددة المطلدددب لل دددويني ) :( انظدددر1)

مسدا الرابدة أمدان مدن ))وهم يسدتدلون بحديث ، (433 1وفتا الع ي  للرافعي)

 مدا االده الندووي فدي  ، ‘وهذا الحديث موضوع ال تصدا نسدبته للنبدي  ، ((الال  

فلددذل  الصددواب هددو مددا صددوبه اسمددام النددووي مددن عدددم  ، (465 1الم مددوع )

 مشروعيته. وه أعلم. 

باب الذ ر المستحب عقب الوضدور  ، (  تاب الطهارو22 3( صحيا مسلم )2)

 (.234برام )

بدداب مددا يقددول الر ددل يذا توضددأ  ، ب الطهددارو(  تددا43 1( سددنن أبددي داود )3)

بدداب مددا يقددال بعددد  ، (  تدداب الطهددارو77 1وسددنن الترمددذي ) ، (169بددرام )

بداب القدول بعدد  ، (  تاب الطهدارو92 1وسنن النسائي ) ، (55الوضور برام )

(  تداب الطهدارو 159 1وسدنن ابدن ما ده ) ، (148الفراغ من الوضور بدرام )

 (.470باب ما يقال بعد الوضور برام ) ، وسننها

بداب ذ در فضدائل  ،  تاب الطهارو ، (752 1( المستدر  على الصحيحين )4)

 (.2072سور وآي متفراة برام )

باب ما يقول يذا فدرغ مدن  ،  تاب الطهارو ، (37 9( السنن ال برى للبيهقي)5)

 (.9829وضورر برام )
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 ،وصحا النسائي وافه ((يله يال أنت الشهد أن أ)) فقاال (1)والطبراني

بعدر ‘ ويستحب أن يأتي بهذا الذ ر مستقبل القبلة ويصلي على النبي 

واد روار ، بتثليث التشهد (4)وصرح الروياني ،(3)في التحرير (2)]االه[

أي مما  وحذفت قوله¢. يعني من حديث أنس (6)وابن ما ة (5)أحمد

والذي  ،أي صحيحا   أصل له اليذ  دعار األعضار. (7)ذ رر المحرر

والذي في سنن الوضور أن  ،(8)ذ رر الرافعي في المحرر والشرحين

 ،"اللهم بيض و هي يوم تبيض و ور  أ[ عند غسل الو ه19يقول ]أ 

"اللهم أعطني  تابي بيميني  وعند غسل اليمنى ،وتسود و ور "

 تابي تعطني  "اللهم ال وعند غسل اليسرى ،وحاسبني حسابا يسيرا"

"اللهم حرم شعري  وعند مسا الرأس ،بشمالي وال من ورار ظهري "

"اللهم ثبت ادمي على الصراط  وعند الر لين ،وبشري على النار "

"اللهم ا علني  عند األذنين و اد في الشرحين ،يوم ت ل فيه األادام "

                                                           

بدداب القددول عنددد الفددراغ مددن الوضددور بددرام  ، (140 1) ( الدددعار للطبرانددي1)

(388.) 

 والصواب ما أثبت. "االه"وفي )ب("اال"( في نسخة )أ(2)

 ر ال ر دداني ولددم يددذ ، (102)ص ( التحريدر ألبددي العبدداس أحمددد ال ر دداني3)

( لـدـ  نصدر 457 1ول دن نسدبها الندووي فدي الم مدوع ) ، ‘الصالو على النبدي 

 المقدسي. وه أعلم.

 (.189)ص ( حلية المؤمن واختيار الموان للروياني4)

 ، (13818بددرام )¢ مسددند أنددس بددن مالدد   ، (265 3( مسددند اسمددام أحمددد )5)

 وهذا يسناد ضعي ". ، "صحيا لايرر:واال األرناؤوط

بدداب مددا يقددال بعددد  ،  تدداب الطهددارو وسددننها ، (159 1( سددنن ابددن ما ددة )6)

ف يددادو "ثالث مرات"صددحيا يال اددول:"واددال األلباني ، (469الوضددور بددرام )

 (.11113برام ) (1112 1ال امر الصاير و يادته ) :ضعيفة". انظر

 (.13( المحرر للرافعي )ص 7)

والشدددددرح الصددددداير للرافعدددددي  ، (450-449 1( فدددددتا الع يددددد  للرافعدددددي)8)

 مخطوط"."أ[31 1]
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 أيضا (1)واال في الروضة ،من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه "

ولم يذ رر الشافعي وال مهور انتهى. واد روى  ،ل لهأص ال

وروار  ،نحور عن علي بأسانيد ضعيفه (3)في الدعوات (2)المستافري

¢ من حديث أنس (5)صهيب في تر مة عباد ابن(4)حبان في الضعفار ابن

¢ األشعري عن أبي موسى (1()7)وابن السني (6)ل ن روى النسائي ،رفعه

                                                           

 (.62 1( روضة الطالبين للنووي)1)

 ، الحدددافظ ، (  عفدددر بدددن محمدددد بدددن المعتددد  المسدددتافري أبدددو العبددداس اسمدددام2)

والمؤلفدددات الفريددددو منهدددا  ، صددداحب التصددداني  العديددددو ، المصدددن  ، الم دددود

وغير ذلد . حددث عدن:  "و"دالئل النبوو ، الدعوات"، "معرفة الصحابة"" تاب:

ويبراهيم بن لقمان وخلق  ثير.وحدث عنده: الحسدن  ،  اهر بن أحمد السرخسي

و دان  ، وآخدرون ، وأبو نصر أحمد بدن  عفدر ال اسدني ، بن عبد المل  النسفي

سير أعدالم الندبالر  :ر(. انظر432توفي سنة) ، محدث ما ورار النهر في  مانه

 (.424 1) للسيوطي وطبقات الحفاظ ، (565 17للذهبي)

 (.297 1التلخيص الحبير البن ح ر ) :( انظر3)

 (.788( برام )164 2) ( الم رو ين البن حبان4)

واد  دان طلدب العلدم وسدمر مدن  ، وي نى أبا ب ر ، ال ليبي ( عباد بن صهيب5)

يروي المنا ير عدن  ، ول نه  ان ادريا داعية فتر  حديثه ، و ان اديما ، الناس

تدوفي   ، المشاهير التي يذا سمعها المبتدىر في هذر الصناعة شهد لهدا بالوضدر

 ، (297 7) ل بدددددرى البدددددن سدددددعدالطبقددددات ا :ر(.انظدددددر212بالبصددددرو سدددددنة )

 (.164 2والم رو ين البن حبان )

باب ما يقدول يذا  ،  تاب عمل اليوم والليلة ، (36 9( السنن ال برى للبيهقي)6)

الصددداير و يادتددده  ال دددامر :وحسدددنه األلبددداني. انظدددر ، (9828توضدددأ بدددرام )

 (.2145( برام )215 1)

سدمر منده ومدن  ، ( أحمد بن محمد بن يسحاا بن ابن السنى صاحب النسدائى7)

 ، عمددر بددن أبددى غدديالن البادددادى وطبقددتهم بمصددر والعددراا والشددام وال  يددرو

روى عندده أبددو علددي: أحمددد بددن عبددد ه األصددبهانى ومحمددد بددن علددى العلددوى 

 ، سدنن النسدائي""واختصر"عمل اليدوم والليلة"وفى"القناعة"صن   فى ، وغيرهم
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م اغفر الله يقول ور فتوضأ فسمعته يدعوبوض‘ رسول ه تيت أ)) اال

يا نبي ه  ي. فقلتوبار  لي في ر ا ،لي ذنبي ووسر لي في داري

وروار اسمام  ((وهل تر ن من شير!! ب ذا و ذا. اال سمعت  تدعو

اللهم اصلا لي ديني ووسر لي في  واال ،توضأ وصلىف))بلفظ (2)أحمد

.. يلى آخرر "  "فقلت ولم يقل ((ذاتي وبار  لي في ر اي

أن يتعوذ  . ومن المندوب في الوضور((وسر لي في داري و))وروي

وأن  (4)وأن يقول بعدها الحمد ا الذي  عل المار طهورا (3)ابل التسمية

 (5)يناله رشاش وي عل اسنار عن يسارر يستقبل القبلة وي لس بحيث ال

وين غر  منه فعن يمينه ويأخذ المار باليمنى ويبدأ بأعالي و هه 

وأصابر يديه ور ليه ين صب على نفسه وين صب على غيرر بدأ 

 (7)عن الصيمري والماوردي (6)رح المهذببالمرفق وال عب ح ار في ش

 ،وهو المختار واأل ثرون على استحباب االبتدار باألصابر ثم اال

ويدل  وأن  (1)ويحر  الخاتم ويمر يدر على األعضار (8)ويتعهد المواين

                                                                                                                                                             

توفي وهو رافر يديه يددعو ه بعدد أن وضدر  ، و ان ر ال  صالحا  فقيها  شافعيا  

 ، (255 16سدير أعدالم الندبالر للدذهبي) :ر(. انظدر364القلم في المحبدرو سدنة )

 (.39 3وطبقات السب ي )

بدداب مددا يقدددول بددين ظهراندددي  ، (29 1) ( عمددل اليددوم والليلدددة البددن السدددني1)

 (.28ه برام )ئوضو

حدددديث :"( وادددال األرناؤوط19589( بدددرام )399 4( مسدددند اسمدددام أحمدددد )2)

 حسن لايرر".

 (.344 1الن م الوهاج للدميري) :( انظر3)

 ، (451 1وفدتا الع يد  للرافعدي) ، (107 1بحر المذهب للرويداني) :( انظر4)

 (.63 1وروضة الطالبين للنووي)

 (.62 1) اللباب للمحاملي :( انظر5)

 (.426 1( الم موع للنووي )6)

 (.182 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 7)

غريدددب الحدددديث للخطدددابي  :لخددد  وي مدددر علدددى األمدددواا. انظدددر: ا( المدددوا8)

 (.317 4والنهاية في غريب الحديث األثر البن األثير ) ، (61 2)
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ثالث وال يت لم في الوضور وال يلطم الو ه  يسر  وال ي يد على ال

في أوائل ‘االحتياط ويصلي على النبي يحتاج يلى  بالمار ويتعهد ما

 وه الموفق. ،األدعية

  

                                                                                                                                                             

 (.63 1( روضة الطالبين للنووي)1)
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 باب مسا الخ  

 

ي و  لبس خ  في ر ل والمسا عليه  ألنه ال ًالتعبير بالخفين أحسن

فلو لم ي ن له  ،اسفراد ال نس ال ل ن مراد المصن  ،وغسل األخرى

من  فالبد ،ولو بقيت من األخرى بقية ، ا  المسا على خفها ر ل   الي

ولو  ان يحدى ر ليه عليلة بحيث  ،مواراتها بما ي و  المسا عليه

ي و   فاألصا أنه ال ،ي ب غسلها فلبس الخ  في الصحيحة ال

وأدلة  ،(1)فهي  الصحيحة ،ألنه ي ب التيمم عن العليلة ًالمسا عليه

حدثني سبعون من )) (2)¬اال الحسن البصري .الباب  ثيرو صحيحة

فمن ذل  حديث  ،(3)((مسا على الخ  الصحابة أن رسول ه 

بال ثم توضأ ومسا على  أيت رسول ه ر)) اال (4)¢ رير الب لي

و ان يع بهم حديثه ألنه أسلم بعد )) اال الترمذي ،(5)متفق عليه ((خفيه

                                                           

 (.53 1و فاية األخيار للحصني ) ، (529 1الم موع للنووي ) :( انظر1)

 ، أبو سعيد: مولى  يد بن ثابت ، ( الحسن بن أبي الحسن يسار البصري2)

 ، ¢ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر ، وايل: أبو اليسر، وايل:  ابر بن عبد ه

واال  ، أدر ت الصحابة فما رأيت أحدا  أشبه بهم من الحسن""اال أبو بردو:

وفيات  :ر(. انظر110توفي سنة )"الحسن شي  أهل البصرو"سليمان التيمي:

 ، (563 4وسير أعالم النبالر للذهبي ) ، (69 2ن )األعيان البن خل ا

 (.35 1) للسيوطيوطبقات الحفاظ 

تلخيص وال ، (50 3) البدر المنير البن الملقن :( نقله عنه ابن المنذر. انظر3)

 (.415 1الحبير البن ح ر )

روى أحاديث  ، من أعيان الصحابة ، (  رير بن عبد ه بن  ابر الب لي4)

على النصا ‘باير النبي  ، وايس بن أبي حا م وغيرهم ، حدث عنه: أنس ، عدو

اال وهو يخطب على المنبر:)ينه سيدخل ‘ حدث عن نفسه أن النبي ، ل ل مسلم

أال وين على و هه مسحة مل (. فدخل  ، علي م من هذا الفج من خير ذي يمن

سير  ، (236 1االستيعاب البن عبدالبر ) :ر(. انظر54توفي سنة )¢.  رير 

 (. 581 1اسصابة البن ح ر ) ، (530 2أعالم النبالر للذهبي )

باب الصالو في الخفا  برام  ،  تاب الصالو ، (87 1يا البخاري )( صح5)

باب المسا على الخفين  ،  تاب الطهارو ، (61 3وصحيا مسلم ) ، (387)

 (.272برام )
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فيها بالاسل ناسخا  للمسا  ما  أي فال ي ون األمر (1)((ن ول المائدو

 أن  ريرا  اال))(2)وفي رواية أبي داود ،صار يليه بعض الصحابة

رفر الحدث عن الر ل يوالمسا  ،((أسلمت يال بعد ن ول المائدو ما

يرفر ومقتضى  الم الشرح  ال والثاني ،على األصا من  وائدر

في  أي ال يجوز في الوضوء قوله .تصحيحه (3)الصاير[  أ18ب ]

بعين - (4)¢بن عسال مسنونا  لما روار صفوان الاسل وا با   ان أو

يأمرنا يذا  ان رسول ه  )) اال -مهملة وسين مهملة أيضا  مشددو

نن ع خفافنا ثالثة أيام ولياليهن يال من  نابة ول ن من   نا سفرا  أن ال

وصححه  (5)خ يمة في صحيحه روار ابن ((غائط وبول ونوم

 ًونمسا ،أي ف نا نستمر بالخفا  (( ن من غائطل)) واوله، (6)الترمذي

وتعبيرر ، (7)أن الوضور يت رر بخال  الاسل والفرا من  هة المعنى

                                                           

 ، (155 1والترمذي في سننه ) ، (61 3( ذ ر هذا األثر مسلم في صحيحه )1)

 و لهم نسبور لـ يبراهيم.  ، (180 1وابن ما ة في سننه )

باب المسا على الخفين برام  ، (  تاب الطهارو39 1( سنن أبي داود )2)

 (. 143(برام )265 1صحيا أبي داود ) :وحسنه األلباني. انظر ، (543)

 .مخطوط"" أ[63( الشرح الصاير للرافعي ]3)

 ، صحابي  ليل ، من بني الربض بن  اهر المرادي ( صفوان بن عسال4)

س ن ال وفة يقال: ينه روى عنه من الصحابة عبد ه بن مسعود. وأما الذين 

وذ ر أنه غ ا مر رسول َّللاَّ  ، وعبد ه بن سلمة ، يروون عنه ف ر بن حبيش

واسصابة  ، (724 2االستيعاب البن عبدالبر ) :اثنتي عشرو غ وو. انظر‘ 

 (.353 3البن ح ر )

باب ذ ر الدليل على أن  ،  تاب الوضور ، (98 1خ يمة )( صحيا ابن 5)

 :انظر ، وصححه األلباني ، (196الرخصة في المسا على الخفين برام )

 (.520( برام)161 1مش او المصابيا لدلباني )

 تاب  ، (159 1هذا حديث حسن صحيا". انظر: سنن الترمذي ):"( واال6)

 (.96فر والمقيم برام )باب المسا على الخفين للمسا ، الطهارو

 (.361 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)
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 (1)بال وا  يقتضي أن الاسل أفضل من المسا وبه صرح األصحاب

وين ش  في  وا ر ، (2)يتر  المسا رغبة عن السنة بشرط أن ال

وو د  ،فلو  ان البسا  بالشرائط ودخل عليه وات الصالو ،لهاستحب 

وال ي فيه لو غسل الر لين  ،الخ    لىي فيه لو مسا ع من المار ما

لو  اال بخال  ما ،و وب المسا - (3) ما االه في ال فاية-فالذي يظهر 

ول نه على طهارو وأرهقه الحدث ومعه من المار  ،لم ي ن البسا  

 (4)ي ب عليه اللبس  ما االه الرافعي دون الاسل ف نه الي فيه للمسا  ما

ا وليلة وللمسافر قوله.(5)في التيمم لوضوح الفرا أي سفرا   للمقيم يوما

وحديث أبي  ،¢لحديث صفوان ًثالثة أيام بلياليهاطويال  مباحا  

أرخص للمسافر ثالثة أيام ولياليهن وللمقيم  ن رسول ه أ))(6)¢ب رو

 (7)خ يمة روار ابن ((يوما  وليلة يذا تطهر فلبس خفيه أن يمسا عليهما

                                                           

( وهو اول الشي  أبي نصر في المعتمد ال على اياس اول الشافعي واول 1)

و فاية األخيار للحصني  ، (148 1البيان للعمراني ) :غيرر أيضا . انظر

 (.361 1والن م الوهاج للدميري ) ، (49 1)

 ، أبي نصر في المعتمد على اياس اول الشافعي( وهذا هو اول الشي  2)

و فاية األخيار  ، (148 1البيان للعمراني ) :و ذل  هو اول غيرر أيضا . انظر

 (.361 1والن م الوهاج للدميري ) ، (49 1للحصني )

 (.342 1(  فاية النبيه البن الرفعة )3)

 (.301 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

ومن المم ن  ، م نمالضرورات في ب استيان منه بال ( وهو أنه من مسل 5)

 (.100 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :يلقار خراة يمسا عليها. انظر

وايل: نفير بن  ، الطائفي اسمه: نفير بن الحارث ( أبو ب رو الثقفي6)

وأسلم  ، ‘وفر يلى النبي ، تدلى في حصار الطائ  بب رو ، ‘مسروح.مولى النبي

وحدث عنه: بنور  ، روى:  ملة األحاديث ، فأعتقه ، وأعلمه أنه عبد ، على يدر

وأبو عثمان النهدي  ، عبيد هً وعبد الرحمنً وعبد الع ي ً ومسلم ًاألربعة

ر(. 52ر(وايل سنة)51سنة )¢ توفي  ، و ان من فقهار الصحابة ، وغيرهم

وسير أعالم النبالر للذهبي  ، (1615 4االستيعاب البن عبدالبر ) :انظر

(3 5 .) 

باب ذ ر الخبر المفسر  ، (  تاب الوضور96 1( صحيا ابن خ يمة )7)

 صحيا.  :واال األعظمي ، (192لدلفاظ الم ملة برام )
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ين ع يتأات فال  أن المسا ال (2)وفي اول ،في صحيحيهما (1)وابن حبان

أما القصير فيمسا فيه يوما  وليلة و ذا ين  ان سفر  ،يال من ال نابة

وي ريان في ، (4)لبتةأيمسا شيئا   ال وايل، (3)معصية في األصا

أي ابتدار المدو من حين  من الحدث بعد لبس قوله.(5)العاصي باساامة

ألن وات  وا  المسا يدخل بالحدث وال ًالحدث الواار بعد اللبس

لوات العبادو سوى ال مان الذي ي و  فعلها فيه  وات الصالو معنى 

فلو أحدث ولم يمسا حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة ، (6)وغيرر

ولم ي   المسا بعد ذل  حتى  ،ثالثة ين  ان مسافرا  انقضت أو

تحسب المدو فلو بقي بعد  وما لم يحدث ال ،يستأن  لبسا  على طهارو

اال المحب  .اللبس ثم أحدث فابتدأ المدو فيهاللبس يوما  على طهارو 

وابن  (8)واختار أبو ثور ،ابتداؤر والمراد انقضار الحدث ال (7)الطبري

                                                           

 باب ذ ر البيان بأن المسافر ، (  تاب الطهارو153 4( صحيا ابن حبان )1)

التعليقات الحسان  :وحسنه األلباني. انظر ، (1324ينما أبيا له المسا برام )

 (.1321( برام )38 3على صحيا ابن حبان لدلباني )

 فاية  :واد ثبت أنه ر ر عنه. انظر ، ( هذا هو القول القديم في المذهب2)

 (.363 1والن م الوهاج للدميري ) ، (51 1األخيار للحصني )

سفر المعصية ال ي و  أن يمسا فيه ثالثة أيام بال خال . ل ن هل ي و   (3)

يوما  وليلة أم ال؟ فيه و هان. ح اهما الماوردي في باب صالو المسافر 

والماوردي والشي  نصر المقدسي وح اهما البندني ي وآخرون في باب صالو 

 ل بيرالحاوي ا :المسافر أصحهما ي و  وبه اطر  مهور المصنفين. انظر

والبيان للعمراني  ، (485 1والم موع للنووي ) ، (715 1للماوردي )

(1 151.) 

 .اسصطخريسعيد  ي( وهو اول أب4)

وروضة الطالبين للنووي  ، (715 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر5)

(1 131.) 

 (.397 22فتا الع ي  للرافعي ) :( االه الرافعي. انظر6)

 .، تحقيق  حمد محمد  ابر(208صي الفروع للطبري )( التعليقة ال برى ف7)

 (.150 1البيان للعمراني ) :( انظر8)
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 .أن ابتدار المدو من حين المسا (2)والمصن  في شرح المهذب (1)المنذر

يعني  لم يستوف مدة سفر عكس ثم سافر أو فإن مسح حضراا  قوله

 ًالمقيم بوات المسا المدو مدو المسافر أو[ االعتبار ب ون ب 19أ أن ]

 م الحضر  ما لو  ان ب ح  ل  اَ ألنه عبادو ا تمر فيها الحضر والسفر في  

را  ثم ضي و  له القصر ف ن مسا ح مقيما  في أحد طرفي صالته ال

سافر ااتصر على يوم وليلة و ذا ين مسا في السفر ثم أاام ابل 

انقضار يوم وليلة ااتصر على ف ن أاام بعد  ،انقضار يوم وليلة

اياسا  على ابتدار  ،العبرو بالحدث (4)واال الم ني ،(3)مسحه في السفر ما

ولو مسا في الحضر في أحد خفيه ثم مسا اآلخر في السفر  ،المدو

أنه يقتصر على يوم وليلة لتلبسه بالعبادو  (5)فو هان صحا من  وائدر

ه يمسا مسا بأن (6)يفي الحضر ولفظ ال تاب يفهمه و  م الرافع

الحضر ومضى عليه وات صالو ولم يصلها  المسافر ولو أحدث في

أنه يتم مسا  (7)حتى خرج الوات ثم سافر ومسا في السفر فالمذهب

يشترط للمسا على  أن يلبس بعد كمال طهر وشرطه قوله .مسافر

لبس بعد فراغ الطهارو لحديث أبي ب رو أن ي   أحدهما ،الخ  شرطان

ولو غسل يحدى  ،(9)فلو لبس ابل غسل الر لين لم ي   اطعا   ،(8)السابق

 ًالر لين وأدخلها الخ  ثم غسل األخرى وأدخلها لم ي   أيضا  

ف ن خلعها وأعادها بعد  مال  ،سدخال األولى ابل  مال الطهارو

                                                           

 (.95 2( األوسط البن المنذر )1)

 (.487 1( الم موع للنووي )2)

 (.489 1والم موع للنووي ) ، (287 1البحر للروياني ) :( انظر3)

 (.102 8( مختصر الم ني )4)

 (.132 1( روضة الطالبين للنووي )5)

 (.401-400 2( فتا الع ي  للرافعي )6)

وروضة الطالبين للنووي  ، (132 1حلية العلمار للقفال الشاشي  ) :( انظر7)

(1 131.) 

 (.253( سبق تخري ه اريبا  )ص8)

 (.364 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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 ،(1)بسه وال يحتاج يلى ن ع الخ  الثاني على الصحياالطهارو صا لِ 

ستقرار القدمين في مقرهما من الخ  فلو واالعتبار في اللبس با

أدخلهما ساا الخ  ابل الاسل وغسلهما في الساا ثم أدخلهما موضر 

ولو ابتدأ اللبس متطهرا  ثم أحدث ابل وصول  ،(2)القدم  ا  له المسا

يذا مسا على الخ   الر ل يلى ادم الخ  لم ي   المسا بخال  ما

من محل الفرض شير ثم بشرطه ثم أ ال ادمه من مقرها ولم يظهر 

والفرا  ،(3)يبطل المسا وهذا هو النص في المسألتين أعادها ف نه ال

يمتنر  (6)وايل ،ي و  المسا فيهما (5)وايل ،(4)استصحاب الحال فيهما

سل والوضور ولو  ان وتن ير المصن  للطهر يشمل الا   ،فيهما

وضور ضرورو  ما يذا توضأت المستحاضة ولبست ثم أحدثت غير 

[ المسا على األصا ب 18ب حدث االستحاضة ف نه ي و  لها ]

يذا لم ينقطر دمها ابل المسا ف ن  ما ومحل الو هين (7)المنصوص

انقطر ن عت وتطهرت وطرد بعضهم الو هين و عل االنقطاع بمثابة 

وال يحتاج بسبب حدث " (9)اال في شرح المهذب ،(8)الحدث الطارئ

الطهارو يال يذا أخرت الصالو ودمها ي ري االستحاضة يلى استئنا  

                                                           

نهاية المطلب لل ويني  ، (716 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر1)

 (.365 2فتا الع ي  ) ، (137 1حلية العلمار للقفال الشاشي  ) ، (292 1)

فتا الع ي   :( ألنه حين استقرتا في م انها على  مال الطهارو. انظر2)

 (.366 2للرافعي )

 (. 52 1( نص عليهما الشافعي في األم )3)

 (.353 1 فاية النبيه البن الرفعة ) ، (367 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.353 1فاية النبيه البن الرفعة )  :( ح ار أبو الطيب ونسبه لل ديد. انظر5)

 (.427 1( ح ار الباوي في التهذيب )6)

( يروى أن أبا ب ر الفارسي ح ار عن نص الشافعي في عيون المسائل. 7)

 (.368 2فتا الع ي  للرافعي ) :انظر

 ( انظر المر ر السابق.8)

و ذا االه الشيرا ي في المهذب  ، (516 1( الم موع شرح المهذب )9)

 (.225 2وابن الرفعة في  فاية النبيه ) ، (23 1)
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تسو  مدو  وعلى ال وا  ال ،"والنا بالمذهب أنه ينتقض طهرها

المسا بل يذا صلت فريضة ونوافل بالمسا ثم أرادت اضار فائته 

ومثلها ، (1)ودخل وات فريضة و ب ن ع الخ  والوضور ال امل

فالصحيا أنه  ،عوا عوا  المار وين  ان لإليالمتيمم لسبب غير 

 قوله .(2)سريج يستبيا لفريضة ونوافل يستبيا المسا وعن ابن ال

أشار يلى الشرط الثاني وهو أن ي ون الملبوس  ساتر محل فرضه

أن يستر محل فرض غسل  أحدها .بأمور تهصالحا  للمسا وصالحي

ا خر  هو دون ال عبين اطعا  وال على الم   مسا على مافال ي   ،الر لين

وبه ، (3)على ال ديد ،من محل الفرض وين ال منه شير  الذي يظهر 

ولو تخرات البطانة  ،ولم يصرح به في ال تاب، (4)  م في المحرر

ويال فال على  (6) ا  المسا ين  ان الثاني صفيقا   (5)هاروظال أو

 ،(1)ولو تخراا معا  من موضعين غير متحاذيين  ا  أيضا   ،(7)الصحيا

                                                           

 (.368 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

واضار األرب للسب ي  ، (125 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

(1 358.) 

والبيان للعمراني  ، (133 1حلية العلمار للقفال الشاشي ) :( انظر3)

 (.469 1والم موع للنووي ) ، (154 1)

 (.13( المحرر للرافعي )ص4)

 ، يقال: ظهارو الثوب أو الخ  وبطانته ، بال سر: نقيض البطانة ( الظهارو5)

 ، فالظهارو ما عال وظهر ولم يل ال سد والبطانة ما ولي منه ال سد و ان داخال

و مر  ، ويقال: ظهرت الثوب يذا  علت له ظهارو وبطنته يذا  علت له بطانة

 ، (274 8لسان العرب ) :و مر البطانة بطائن. انظر ، الظهارو ظهائر

 ( مادو )ظهر(.171ومختار الصحاح للرا ي )ص

ثوب  :ويقال ، لاة فيهمن الصفااة: وهي: ضد السخي  والسين  ( الصفيق6)

 :واد صفق صفااة يذا  ث  نس ه. انظر ، أي: متين  يد النسيج ، صفيق بين

 (.29 26) وتاج العروس لل بيدي ، (366 7لسان العرب البن منظور )

نووي روضة الطالبين لل ، (370 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

(1 125.) 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

250 

لو لبس واسر الرأس بحيث يرى من رأسه " (2)وفي  وائد الروضة

القدم  ا  المسا عليه على الصحيا وي و  على خ    اج اطعا  يذا 

 (5)روغير (4)وذهب البندني ي (3)اال اسسنوي ".أم ن متابعة المشي عليه

فال أن ي ون طاهرا   األمر الثانيطاهراا  قوله.يلى المنر في ال  اج

ين س  وال على ما (6)ي و  المسا على ن س العين على المنصوص

ألن الخ   ً(9)والذخائر (8)عن شرح المهذب (7) ميعه  ما في التحرير

ن س تولو  ،هر مر بقار الن اسة عليهاطت بدل عن الر ل وهي ال

ي و  المسا عليه وهو  أنه ال (1)والروضة (10)فالذي في الشرح ،أسفله
                                                                                                                                                             

 ، (507 1والم موع للنووي ) ، (283 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 (.365 1والن م الوهاج للدميري )

واال ب وا  المسا على الخ   ، (126 1( روضة الطالبين للنووي )2)

( بشرط يم ان متابعة المشي 154 1المصنوع من ال  اج العمراني في البيان )

 عليه.

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني(593 1) المحتاج لدسنوي(  افي 3)

 ، أحد األئمة من أصحاب الو ور ، ( الحسن بن عبيد ه: أبو علي البندني ي4)

 ، وعلق عنه التعليق ، درس الفقه بباداد على الشي  أبي حامد األسفراييني

الذخيرو وهو  و تاب ، وله التعليقة المسماو بال امر ، نا  صالحا  ورعا  و ان دي  

 ، (129 1طبقات الفقهار للشيرا ي ) :ر(. انظر425توفي  سنة ) ، دون التعليقة

 (.207 1وطبقات ابن شهبة )

 ( يلى سائر األصحاب.292 1( نسب هذا الروياني في بحر المذهب )5)

 (. 50 1( نص عليه الشافعي في األم )6)

 (.129 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة )7)

 (.511 1للنووي ) ( الم موع8)

َمير  يلـلقاضي أب ( الذخائر في فروع الشافعية9) َ لي بن    المعالي م 

وفيه  ،  مر من المذهب شيئا   ثيرا   ، وهو  تاب مبسوط ، المخ ومي المصري

وهو  ثير الفروع  :حيث يقول اسسنوي ، ربما ال يو د في غيرر ، نقل غريب

 ، صعب لمن يريد استخراج المسائل منه ، يال أن ترتيبه غير معهود ، والارائب

طبقات ابن  ، (154 4وفيات األعيان البن خل ان ) :وفيه أيضا  أوهام. انظر

 (.822 1و ش  الظنون لحا ي خليفة ) ، (322 1شهبة )

 (.391 2( فتا الع ي  للرافعي )10)
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في شرح و ،(2)يصا تيمم من على بدنه ن اسة أنه ال ا  ح ِ اياس المصَ 

ن اسة عليه وفي  يقتصر على مسا أعالر وعقبه وما ال (3)المهذب

وأنه  ،بالصحة (5)أن الشي  أبا محمد صرح في التبصرو (4)التحرير

واال  ،يستفيد به مس المصح  وحمله والصالو يذا غسل الن اسة

و أنه اعتمد هو  ،ال  م بالصحة (7)مقتضى  الم الرافعي (6)اسسنوي

في بعض نس  الرافعي ف ن  والمصن  في شرح المهذب على ما

 ،عبارته يذا  ان عند المسا على أسفل خفه ن اسة فال يمسا عليه

يمكن تباع المشي  قوله .ألن المسا ي يد فيهاً"عليها" (8)وفي أخرى

متابعة المشي أن ي ون اويا  يم ن  الثالث فيه لتردد مسافر لحاجاته

وفي الحوائج التي يتردد فيها في المن ل  ،والرحال عليه عند الحط  

اال الشي  أبو ، (9)وال يشترط يم ان متابعة المشي فراس  ،ونحو ذل 

ومقتضار أنه  ،وأال حد المتابعة على التقريب مسافة القصر (10)محمد

عما يتعذر واحتر  بقوله يم ن  ،سفرا   فرا بين أن يلبسه حضرا  أو ال

و ذا لسعة  ،غلظ  الخشبة العظيمة  الحديد أو المشي عليه لثقل  

ف ن  ان الضيق يتسر بالمشي  ا  بال خال   ،ضيق في األصا أو

وبقوله تباع عما يم ن المشي فيه ل ن يتعذر  (11) ما في شرح المهذب
                                                                                                                                                             

 (.130 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (. 42 20الهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي ) :( انظر2)

 (.521 1) للنووي ( الم موع3)

 (.129 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة )4)

 .، تحقيق  علي السديس(224 1( التبصرو لل ويني )5)

 .ني، تحقيق  محمد سند الشاما(594 1(  افي المحتاج لدسنوي)6)

 (.391 2( فتا الع ي  للرافعي )7)

 ( لم أا  على هذر النسخة. 8)

 (.496 1الم موع للنووي ) :( انظر9)

 ..، تحقيق  علي السديس (227 1( التبصرو ألبي محمد ال ويني )10)

( 432 1واد صرح به الباوي في التهذيب ) ، (501 1( المر ر السابق )11)

 (.367 1و ذا الدميري في الن م الوهاج )
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 فقال، (1)تتابعه  ال لد والخرا الرايقين ونحوهما وصرح به المحرر

ويطالا هذا  "رب الصوفية والمتخذ من ال لد الضعي   و ال"

واد صرح به ، الشرط يقتضي اشتراطه ولو  ان الالبس مقعدا  

ألن  ًوينما اشترطت هذر األمور،  أ[20أ ] (2)يالخوار مي في ال اف

وما فقدت  ،المسا على الخ  شرع رخصة لما يدعو الحا ة يلى لبسه

الحا ة يلى لبسه وشرط الشي  تدعو  بعضها ال فيه هذر الشروط أو

أن يقر عليه اسم الخ  حتى لو ل  اطعة أدم على ر له  (3)أبو محمد

و  م  ،واستوثق شدها و انت اوته يم ن متابعة المشي عليها لم ي  

وح ار القاضي الحسين  (6)اال اسسنوي.(5)تبعا  للرافعي (4)به في الروضة

شرطه  قيل وحالل قوله .وأبدى  وا ر احتماال  لنفسه ،عن األصحاب

فال ي و  على ماصوب ومسروا وال على خ  من  ،(8()7)القاص ابن

 (9)الصباغ حرير للر ل والخنثى وأشار ابن فضة أو ذهب أو

                                                           

 (.14( المحرر للرافعي )ص1)

والدميري في الن م الوهاج  ، (350 2( نقله عنه اسسنوي في المهمات )2)

(1 367.) 

واال به أبو المعالي في نهاية  ، (503 1( نقله عنه النووي في الم موع )3)

 (.296 1المطلب )

 (.126 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.371 2( فتا الع ي  للرافعي )5)

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني(598 1(  افي المحتاج لدسنوي )6)

 ان  ، الفقيه الشافعي ، الطبري ، ( أحمد بن أبي أحمد المعرو  بابن القاص7)

عن: أبي خليفة  وأخذ الفقه عن ابن سريج وحدث ، يمام واته في طبرستان

 ، وأدب القاضي ، وصن   تبا   ثيرو: منها التلخيص ، وغيرر ، ال محي

 ، و مير تصانيفه صايرو الح م  ثيرو الفائدو ، وغير ذل  ، والمواايت والمفتاح

 ، (68 1وفيات األعيان البن خل ان ) :ر(. انظر336ر( وايل )335توفي سنة )

 (. 59 3وطبقات السب ي ) ، (371 15وسير أعالم النبالر للذهبي )

 (.117)ص التلخيص البن القاص الطبري :( انظر8)

 تحقيق   عبدالع ي  آل  ابر. ، (490 1الشامل البن الصباغ ) :(  انظر9)
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واال  ،ألنه رخصة فال يستفاد بمعصيةًيلى تر يحه (1)والا الي

الماصوب والصالو في األما ن ي و   الوضور بالمار  (2)األ ثرون

أي  يمنع ماء في األصح ول يجزئ منسوج ل قوله .(3)الماصوبة

 ذوفألن الاالب من الخفا  أنها تمنر النًالمسا عليه ئي   ال

فينصر  يليها الترخيص في نصوص المسا ويبقى الاسل وا با  فيما 

هارو والبطانة من ظ ما لو تخرات ال ئي   وايل ،(4)عداها

والذي  ،البلل ذف نه ي و  وين نف ،(5) أ[ غير متحاذيين91ب موضعين]

ول  قوله .يمنر يمنر لعدم صفااته ح مه ح م المنسوج الذي ال ال

ف ذا  ،(6)ال رموا بالضم هو الخ  فوا الخ  جرموقان في األظهر

 -وهي مراد المصن -أحدها  لبس  رمواين فوا الخفين فله أحوال

صالحا  للمسا عليه ويريد االاتصار على مسا أن ي ون  ل منهما 

ألن الرخصة ينما وردت في الخ   ًي  ي أنه ال (7)األعلى فال ديد
                                                           

 (.401 1الوسيط للا الي ) :(  انظر1)

 ، (432 1والتهذيب للباوي ) ، (297 1وياني )بحر المذهب للر :(  انظر2)

 (.510 1والم موع للنووي ) ، (160 1البيان للعمراني )

( وهذا أحد فروع المسألة المشهورو في  تب األصول والقواعد والتي هي 3)

أو تبحث "النهي هل يقتضي الفساد؟؟"أو"ا تماع الو وب والتحريم:"بعنوان

ط بالمعاصي". وهي مسائل مشهورو مبحوثة الرخص ال تنا:"أحيانا  في ااعدو

 ، (133 1)اواطر األدلة للسمعاني :فيها مذاهب ومنااشات وردود  ثيرو. ينظر

  .(139 1) للسيوطيواألشبار والنظائر  ، (85 2)والفروا للقرافي

وهو ظاهر  :اال الرافعي ، ( وبهذا اطر الماوردي والفوراني والمتولي4)

وتتمة اسبانة للمتولي  ، (724 1للماوردي ) الحاوي ال بير :المذهب. انظر

 (. 378 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (126 1) تحقيق الاطميل

 ، (297 1نهاية المطلب لل ويني ) :( واختارر يمام الحرمين والا الي. انظر5)

 (. 400 1الوسيط للا الي )

وتحرير ألفاظ التنبيه  ، ( مادو ) رموا(261 2لسان العرب ) :( انظر6)

 (.35للنووي )ص

نص عليه في األم  ما االه أبو الطيب وصححه الباوي والعمراني.  (7)

روضة  ، (158 1والبيان للعمراني ) ، (433 1التهذيب للباوي ):انظر

 (. 364 1و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (127 1الطالبين للنووي )
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تعم الحا ة يليه ف ن أدخل اليد  وال رموا ال ،لعموم الحا ة يلى لبسه

 ما لو غسل ر ليه في  (1)بينهما ومسا األسفل  ا  على الصحيا

لى ال وا  وصححه القاضي أبو ع (2)ونص في القديم واسمالر ،الخ 

وفي ن عه ل ل وضور ، ألن شدو البرد تحوج يلى لبسه ً(3)الطيب

اا   ا  على األعلى يذا ف ن  ان األعلى صحيحا  واألسفل مخر   ،مشقة

 (4)وفيه و ه شاذ   ،لبسه على طهارو وصار هو الخ  واألسفل  اللفافة

ها على لف    خراة  وفي ع سه ي و  على األسفل واألعلى  ،ي و  أنه ال

الخ  فلو مسا على األعلى الضعي  فوصل البلل يلى األسفل أ  أر 

 ئوال ي   ،(5)على األصا ،أطلق ين اصد مسحه و ذا ين اصدهما أو

ولو  ان  ل من ال رموا والخ  ضعيفا  بحيث  ،ين اصد األعلى فقط

ولو لبس ال رموا في ر ل  (6)ر المساتعذي و  المسا عليه  ال

ي و  مسا  على الخ  في األخرى فعلى ال ديد ال وااتصر

ولو لبس الخ  فوا ال بيرو لم ي   المسا عليه في  ،(7)ال رموا

ألنه ملبوس فوا ممسوح فأشبه المسا ً(8) ذا ذ رر من  وائدر ،األصا

أي وي و   ويجوز مشقوق قدم شد في األصح قوله .(9)على العمامة
                                                           

 (.384 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

وصححه  ، ونسبه الباوي أل ثر أهل العلم ، ( واختارر الم ني ونص عليه2)

للماوردي  الحاوي ال بيرو ، (102 8مختصر الم ني ) :النووي. انظر

 ، (514 1والم موع للنووي ) ، (433 1والتهذيب للباوي ) ، (727 1)

 (.363 1و فاية النبيه البن الرفعة )

 (.504 1( نقله عنه النووي في الم موع )3)

 :ر(. انظر448و اسمام أبو الفرج الدارمي )ت( صاحب هذا الو ه ه4)

 (.505 1الم موع للنووي )

 (.505 1الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.286 1االبتهاج للسب ي ) :( انظر6)

 (.508 1الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (.130 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 (.369 1الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر9)
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وهي العرى لحصول الستر  (1)جالمسا على مشقوا القدم يذا شد بالشر

ي و   ما لو شد اطعة  ال وايل (2)وهو المنصوص يواالرتفاا بالمش

بطل المسا في الحال وين لم يظهر  جفعلى األصا لو فتا الشر ،أدم

 قوله .بالصحيا (3)ألنه يذا مشى فيه ظهر وعبر في الروضةًشير

ا أي مما يحاذي محل الفرض  ويسن مسح أعاله أي  وأسفله خطوطا

بأن يضر  فه اليسري تحت العقب واليمني على ظهور األصابر ثم 

 ًيمر اليمنى يلى سااه واليسرى يلى أطرا  أصابعه ويفرج أصابعه

وأشار  ،¬ ان يفعل هذر ال يفية فاستحبها الشافعي (4)¢عمر ألن ابن

وي رر  ،وهو  ذل  (5)خطوطا  يلى أن استيعاب ال ل ليس بسنة بقوله

وس ت المصن  عن مسا العقب  ،يستحب (1)وايل ،(6)ت رار المسا
                                                           

وهي أصل منقاس يدل على اختالط  ، ال يمببفتا الشين والرار و :( الشرج1)

يذا  ، يذا نضدته. ويقال: شر ت الشراب ، يقال: شر ت اللبن  ، ومداخلة

ويقال: ين الشري ة القوس ي ون عودها لونين. ويقال: تشرج اللحم  ، م  ته

سميت  ، من ذل  الشرج وهي العرىو ، يذا تداخال. هذا هو األصل ، باللحم

 ، (558مع م مقاييس اللاة البن فارس )ص :بذل  ألنها تتداخل. انظر

 (.498 1والم موع للنووي )

وفتا  ، (296 1نهاية المطلب لل ويني ) :( ورح ه أيضا  الرافعي. انظر2)

 (.371 2الع ي  للرافعي )

 (.126 1لنووي )( روضة الطالبين ل3)

باب  ي   ،  تاب الطهارو ، (435 1( أخر ه البيهقي في السنن ال برى )4)

يمسا على ¢ |أنه  ان))( عن سفيان الثوري1381المسا على الخفين برام )

وأخر ه البيهقي أيضا  في معرفة السنن واآلثار  ، ((ظهر الخ  وباطنه

 ، يمسا أعلى الخ  | ان:))ولفظه¢ ( عن ابن عمر 2066( برام )124 2)

 ، واعتماد الشافعي في هذر المسألة على ما روار ابن عمر""واال: ، (وأسفله(

 ، (  تاب الطهارو162 1الترمذي في سننه )¢: وأخر ه عن المايرو بن شعبة 

( وابن ما ة في سننه 97باب في المسا على الخفين أعالر وأسفله برام )

ي المسا على الخفين أعالر وأسفله باب ف ، ( تاب الطهارو وسننها183 1)

( برام 10 1ضعي  سنن الترمذي ) :وضعفه األلباني. انظر ، (550برام )

(72.) 

 (.392 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (. 393 2المر ر السابق ) :( انظر6)
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القطر  (4)وغيرر (3)ور ا في شرح المهذب (2)وهو مستحب على األظهر

به في عل راحته اليسرى على العقب وأصابعها تحته ويمرها  ما 

ألن  ًينطلق عليه االسم أي ما ويكفي مسمى مسح قوله .سبق

وال  ،(5)التقدير شيرالنصوص متعرضة لمطلق المسا ولم يثبت في 

ولو وضر يدر المبتلة ولم يمرها  ،يشترط اليد بل بأي شير مسا أ  أر

غسل الخ  ل ن  ئوي   ،(6)اطر المار عليه أ  أر على الصحيا أو

أي يشترط أن ي ون  يحاذي الفرض قوله ئ.ي   ال (8)وايل .(7)ي رر

ال  ر الممسوح من الخ  محاذيا  لمحل فرض الاسل من 

ألن المسا يدل عن الاسل ودخل في يطالاه مسحه باطن ًالر لين

 ،(9)اتفااا   ما في شرح المهذب ئي   الخ  الذي يلي البشرو وهو ال

إل أسفل الرجل وعقبها فال  قوله .(10)والمحاذاو بالذال المع مة المقابلة

ألنه لم ًأي فال ي في االاتصار عليهما وال على أحدهما على المذهب

وفي ، (11)تصار على األعلى والرخصة ي ب فيها االتباعيرد وثبت االا
                                                                                                                                                             

فتا الع ي   :( ح ى الرافعي عن ابن  ج و ها أنه يسن الت رار. انظر1)

 (.520 1والم موع للنووي ) ، (518 2للرافعي )

روضة  :فعله. انظر‘ ألنه لم ينقل أنه  ً( ور ا ابن الرفعة أنه ليس بسنة2)

 (.374 1و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (130 1الطالبين للنووي )

 (.518 1( الم موع شرح المهذب )3)

 (.299 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

 (.388 2) فتا الع ي  للرافعي :( انظر5)

 (.520 1الم موع للنووي ) :أنه ال ي  ئه. انظر :( وح ي عن القفال6)

وروضة  ، (81 1نهاية المطلب لل ويني ) :بال خال . انظر :( اال ال ويني7)

 (.369 1والن م الوهاج للدميري ) ، (130 1الطالبين للنووي )

 (. 529 1التعليقة للقاضي حسين ) :(  االه القفال. انظر8)

 (.520 1( الم موع للنووي )9)

والن م الوهاج للدميري  ، (19 11لسان العرب البن منظور ) :( انظر10)

(1 370.) 

 (.370 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر11)
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األسفل ثالث طرا أشار المصن  يلى تر يا طريقة القطر بالمنر 

أظهرهما المنر  والطريق الثاني على اولين (1)بالتعبير بالمذهب

وأما ، (4)ي و  اطعا   وايل ،(3)وتبعه في الروضة (2)ور حها الرافعي

ف األسفل على  (5)وهو مؤخر القدمالعقب بفتا العين و سر القا  

 قوله .(6)أولى بالمنر مرتب عليه وأولى باس  ار وايل األصا وايل

أي حر  الخ   أسفله في عدم اال تفار  قلت حرفه كأسفله وهللا أعلم

 ،(8)الشترا هما في عدم الرؤية غالبا   ً(7)بالمسا عليه صرح به الباوي

 . ما يستحب مسا األسفلوعبارو ال تاب تقتضي استحباب مسحه 

ألن األصل و وب غسل الر لين ًفي بقاء المدة ول مسح لشاك   قوله

والمسا رخصة بشرائط ف ذا وار الش  في الشرط ر ر يلى األصل 

 يحداهما (9)يوالش  في بقار المدو صورتان نص عليهما الرافع

أن يش  في أنه هل مسا في الحضر فيقتصر على مدو  [ب 20أ ]

في ب عليه االاتصار على  ؟في السفر فيستوفي مدو المسافر أوالمقيم 

أن يش  في انقضار مدو المسا بأن يش  هل أحدث  والثانية .يوم وليلة

في ب األخذ بانقضائها ويؤخذ من  الم  ؟العصر وات الظهر أو

المصن  أن الممتنر هو المسا مر الش  فلو مسا في اليوم الثاني 

                                                           

 (.519 1الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.390 2( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.130 1( روضة الطالبين للنووي )3)

الحاوي  :ه يلى الشافعي. انظربونس ، يسحاا المرو ي ي( وهو اول أب4)

الم موع  ، (306 1نهاية المطلب لل ويني ) ، (737 1للماوردي ) ال بير

 (.519 1للنووي )

 (.341المصباح المنير للفيومي )ص :( انظر5)

والسب ي في  ، (390 2( ذ ر هذر األاوال الثالثة الرافعي في فتا الع ي  )6)

 (.288 1االبتهاج )

 (.437 1( التهذيب للباوي )7)

 (.371 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)

 (.402 2( فتا الع ي  للرافعي )9)
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ش  في اليوم الثالث وعلم أنه ابتدأ المسا على الش  وصلى ثم  ال ال

ألنه صالها  ًيعادو صلوات اليوم الثاني [ب 19ب ] في السفر فعليه

لعلمه بقار ً(1)على الش  وي و  له أن يصلي بالمسا في اليوم الثالث

أي بعد الاسل ين أراد  فإن أجنب وجب تجديد لبس قوله .المدو

فلو  .تت رر فال يشق ال نابة الوألن ً(2)المتقدم¢ لحديث صفوانًالمسا

ل ن لو  ،اغتسل وغسل الر ل في الخ  صحت طهارته وصالته

أحدث وأراد المسا لم ي   وح م الحيض والنفاس والوالدو في ذل  

ولو دميت  ،ح م ال نابة في انقطاع المدو بها فالضابط و وب الاسل

أم ن وغسل الدم وين  ،ر له في الخ  وتعذر غسلها فيه و ب الن ع

ومن نزع وهو بطهر المسح  قوله .(3)فاسلهما فيه لم يبطل المسا

أحدهما في  يعني يذا ن ع الخفين أو غسل قدميه وفي قول يتوضأ

 (4)أظهرهما .بعدها وهو على طهارو المسا فيما يل مه اوالن المدو أو

ألن الاسل أصل والمسا بدل ف ذا ادر على األصل  ال ًغسل ادميه

ألن ًيل مه الوضور (5)والثاني ،يمم بعد و ود المارح م البدل  الت

الوضور عبادو يبطلها الحدث ف ذا بطل بعضها بطل  لها  الصالو 

اللفافة  ظهر شير من الر ل أو وي ريان فيما يذا انقضت المدو أو
                                                           

 ، (428 1والتهذيب للباوي ) ، (514 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر1)

 (.403 2وفتا الع ي  للرافعي )

 (.261ص( تقدم تخري ه في )2)

 فاية النبيه البن الرفعة  ، (481 1الم موع للنووي ) :( بال خال . انظر3)

 (. 37 20والهداية لدسنوي ) ، (346 1)

وصححه األ ثرون وهو المختار , ونقل  ، ( نص عليه الشافعي في ال ديد4)

( نص الشافعي في البويطي وفي  تاب 523-520 1ع )النووي في الم مو

¬ وذ ر أن للشافعي  ، اختال  أبي حنيفة وابن أبي ليلى من  تاب األم أيضا  

( ومختصر 102 8مختصر الم ني ) :في المسألة نصوصا  مختلفة. انظر

واالبتهاج للسب ي  ، (523 1والم موع للنووي ) ، (77البويطي )ص

(1 291.) 

وهو أنه  :وهنا  اول ثالث ، المرا ر السابقة:ي القديم.  انظر( نص عليه ف5)

ور ا هذا القول القاضي حسين  ، يل مه غسل الر لين ال استئنا  الوضور

 وغيرهم. وه أعلم.  ، (416 1والباوي في التهذيب ) ، (524 1في التعليقة )
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 (2)تبعا  البن المنذر (1)وهو على طهارو المسا واختار في شرح المهذب

أما ، استئنا  الوضور وال غسل القدمين اليل مه شير في ال ل  أنه ال

أحدث ول ن توضأ  يذا  ان على طهارو الاسل بأن ن ع ابل الحدث أو

أراد وله أن  وغسل ر ليه في الخ  فال يل مه شير بل يصلي ما

 .(3)يلبس ليمسا

 

                                                           

 (.527 1( الم موع للنووي )1)

 (.460 1( األوسط البن المنذر )2)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (526 1الم موع للنووي ) :( بال خال . انظر3)

(1 376-377.) 
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  باب الاسل

 

 (1)وب سرها ما ياتسل به من خطمي ،سل بضم الاين اسم للمارالا   

ف ذا أريد به االغتسال  عبارو المصن  في و  فتا الاين  ،(2)وغيرر

وأصله في اللاة سيالن المار على  ،(3)وضمها والفتا أفصا وأشهر

 قوله. (4)الشير مطلقا  ثم نقل في الشرع يلى سيالنه على  مير البدن

ب سر  بوالمو ِ  ،(6)ويستثنى الشهيد  ما سيأتي ،(5)لإل ماع موجبه موت

م ثي ادر ما  انت تحبس  حيضت  ثم ا))لقوله  وحيض قوله .ال يم

ألنه دم حيض  ًونفاس قوله .(7)روار البخاري ((اغتسلي وصلي

وألنه  ًمنعقد ألن الولد مني   ؛وكذا ولدة بال بلل في األصح ،(8)مرتم 

ألنه ال يسمى منيا  ً ال ي ب (1)وايل ،(9)عن رطوبة وين خفيت يخلوال 
                                                           

نبات من الفصيلة الخبا ية  ثير النفر يدا وراه يابسا وي عل  :( الخطمي1)

والمع م  ، (76مختار الصحاح للرا ي )ص :غسال للرأس فينقيه. انظر

 (.245 1يط لم مر اللاة العربية )الوس

النهاية في غريب الحديث واألثر  ، (1781 5الصحاح لل وهري ) :( انظر2)

 (.330 3البن األثير )

واال الدميري في الن م  ، (59 4تهذيب األسمار واللاات للنووي ) :( انظر3)

 والضم أشهر عند الفقهار". ، الفتا أفصا عند اللاويين"(:374 1الوهاج )

 (.212 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر4)

 (.182 1اساناع في مسائل اس ماع للقطان ) :( انظر5)

 (. 829ص)( في  تاب ال نائ  6)

باب يذا حاضت في شهر  ،  تاب الحيض ، (72 1( صحيا البخاري )7)

فيما يم ن من الحيض  ، وما يصد ا النسار في الحيض والحمل ، ثالث حيض

 ، (  تاب الحيض140-139 3وأخر ه مسلم في صحيحه ) ، (325برام )

 واللفظ له.  ، (334لمستحاضة وغسلها وصالتها برام )باب ا

والن م الوهاج للدميري  ، (296 6 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر8)

(1 375.) 

وفتا الع ي  للرافعي  ، (372 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر9)

 (.150 2والم موع للنووي )، (113 2)
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بطالن  (2)ويذا أو بنا الاسل ف انت صائمة فاألصا في التحقيق

أنه ال يبطل  ما ال يبطل  (3)شرح المهذب في ىواو ،صومها

ويلقار  ،سلها بم رد الوالدوأيضا  صحة غ   (4)وصحا فيه ،باحتالمها

 قوله . الولد في و وب الاسل على األصاالعلقة والمضاة بال بلل 

 ال ماع .ال نابة تحصل بأمرين وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا

 (6)فيهما وايل (5)وهو تاييب الحشفة أو ادرها من مقطوعها على األصا

البد من تاييب  مير البااي من  ي في دخول بعض الحشفة وايل

وه ذا الح م في سائر األح ام  ،(8)عن النص (7)المقطوع ونقله الماوردي

يشمل  "فر ا  " واول المصن  ،(9)المتعلقة بال ماع  ما االه في التحقيق

 بر ر ل  أو د   أو بهيمة   أو صايرو   برا  من امرأو  بال   ان أو د  ا    ل فرج  

 -(10)وال يعاد غسل الميت على األصا-، تا  ا  أو مي  حي   أو خنثى أو صبي  

وال ، (11)على المذهب يحا   ان الذ ر أو أشل  حالال   ان أو حراما  صح
                                                                                                                                                             

 الحاوي ال بير :أبي هريرو. انظر وهو اول ابن ، ( االه القفال الشاشي1)

والم موع للنووي  ، (361 1وبحر المذهب للروياني ) ، (892 1للماوردي )

(2 149-150.) 

 (.88( التحقيق للنووي )ص2)

 (.150 2( الم موع للنووي )3)

 ( المر ر السابق. 4)

 (.40 1و فاية األخيار للحصني ) ، (133 2الم موع للنووي ) :( انظر5)

وروضة الطالبين للنووي  ، (117 2فتا الع ي  للرافعي ) :انظر( 6)

 (.174 7والن م الوهاج للدميري ) ، (124 7)

 (.374 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 7)

 الحاشية السابقة.  :انظر ، ( في  تاب اسمالر للشافعي8)

 (.88( التحقيق للنووي )ص9)

 ، (378 1والن م الوهاج للدميري ) ، (135 2الم موع للنووي ) :( انظر10)

وابن الرفعة في  فاية النبيه  ، (235 1وذ ر الخال  العمراني في البيان )

 (: أنه يعاد غسله. 163 1وصحا الروياني في بحر المذهب ) ، (38 5)

الم موع للنووي  :انظر ، ( وبه اطر األ ثرون وح ى الدارمي فيه و هين11)

 (.479 1بن الرفعة )و فاية النبيه ال ، (132 2)
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فرا في اسيالج بين الناسي والم رر وغيرهما وال في الذ ر بين أن 

، (1)ي ون منتشرا  أم ال وال بين أن ي ون عليه خراة أم ال على األصا

، الخراة ي ري في  مير األح ام أن الخال  في ل    (2)وفي التحقيق

 (3)دخل فر ها ولو مقطوعا  على األصاوي ب على المرأو بأي ذ ر 

البهيمة المبان  رِ  َ في ذَ  (4)حتى ذ ر البهيمة والميت والصبي ولإلمام

ذا التقى ي))~من حديث عائشة  واألصل في ذل  اوله  ،نظر

تحاذيهما وين  والتقار الختانين ،(5)متفق عليه ((الختانان فقد و ب الاسل

لم يتضاما وال نابة البعد وأطلق هنا لما فيه من البعد عن المس د 

األمر من طريقه المعتاد  وبخروج مني   قوله .(6)والقرارو ونحوهما

روار  ((المار من المارنما ي))ولقوله  (7)ين ال المني لإل ماع الثاني

ن من  امر ولم ين ل أنطواه لم ينس  وينما نس  مفهومه ألن مً(8)مسلم
                                                           

 (.378 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

 (.88( التحقيق للنووي )ص2)

و فاية األخيار للحصني  ، (81 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

(1 40.) 

 (.143 1( نهاية المطلب لل ويني )4)

باب يذا التقى الختانان برام  ،  تاب الاسل ، (66 1( صحيا البخاري )5)

، (ثم  هدها فقد و ب الاسل( ، يذا  لس بين شعبها األربر))( ولفظه291)

باب نس  المار من المار وو وب  ، (  تاب الحيض154 3وصحيا مسلم )

يذا  لس بين شعبها األربر ومس ))( ولفظه349الاسل بالتقار الختانين برام )

واللفظ الذي ذ رر الشارح أخر ه ابن ما ة   ،(الختان الختان فقد و ب الاسل(

باب ما  ار في و وب الاسل يذا  ،  تاب الطهارو وسننها ، (199 1في سننه )

وصححه األلباني. انظر: صحيا ال امر الصاير  ، (608التقى الختانان برام )

 (.385ام )(بر130 1) و يادته

  نب"."( مادو291 1النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر6)

اساناع في مسائل  :والسب ي وغيرهم. انظر ، والرافعي ، ( ح ار ابن القطان7)

واالبتهاج  ، (122 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (97 1اس ماع البن القطان )

 (.298 1للسب ي )

باب ينما المار من المار برام  ،  تاب الحيض ، (150 3)( صحيا مسلم 8)

(343.) 
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و وب الاسل على  "بخروج مني   " ويؤخذ من اوله ،(1)ال غسل عليه

ومعت ثم خرج منها المني بعد االغتسال وهو األصا المرأو يذا    

 نائمة  وأن يقضي شهوتها ال،  ون ذا شهوو دون الصايروتبشرط أن 

ويؤخذ منه أيضا  أنه ، (2)طعا  سل اَ لم ي ب الا   شرط   ل  ف ن اختَ ، وم رهة

ال يل مها الاسل يذا استدخلت منيا  في ابلها أو دبرها وهو األصا 

والمني مشدد اليار سمي بذل  ألنه يمنى أنه  .(3)سوار خرج أو لم يخرج

أي غير المعتاد على األصا  ما لو خرج من  وغيره قوله.(4)يصب

غير اسحليل أو من ثقب في األنثيين أو [ أ20]ب ثقب في الذ ر.

 وايل ،(5)((نما المار من الماري))ان سر صلبه فخرج المني منه سطالا

 ،(6)السبيلين فيأتي فيه التفصيلح مه ح م المعتاد يذا خرج من غير 

و  م به في ، (7)والصلب هنا  المعدو وصوبه في شرح المهذب

 .(8)التحقيق

لو رأى المني في ثوبه أو فراش ال ينام فيه غيرر ولم يذ ر   فرع

وي ب يعادو  (9)الاسل على الصحيا المنصوص[ أ21]أ احتالما  ل مه 

بما يذا  (11)وايدر الماوردي ،(10) ل صالو ال يحتمل حدوث المني بعدها

                                                           

 (.74 1ومعالم السنن للخطابي ) ، (173 7األم للشافعي ) :( انظر1)

 (.84 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (128 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

والن م الوهاج للدميري  ، (85 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

(1 378.) 

 (.38 1) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي :( انظر4)

 (.140 2الم موع للنووي ) :( انظر5)

 ( تحقيق ليلى الشهري.529 2تتمة اسبانة للمتولي ) :( انظر6)

 (.140 2( الم موع للنووي )7)

 (.89( التحقيق للنووي )ص8)

 (.74 1األم للشافعي ) :( انظر9)

 (.85 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر10)

 (.380 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 11)
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رأى المني في باطن الثوب ف ن رآر في ظاهرر فال غسل الحتمال أنه 

 أو لذة  أي بخرو ه دفعات  عرف بتدفقهوي   قوله .أصابه من غيرر

 عجين   أو ريحِ أي مر فتور الذ ر وان سار الشهوو عقيبه  بخروجه

ا  ا وبياض بيض جافا يعني أن رائحته رطبا   رائحة الع ين ويابسا   رطبا

 رائحة بياض البيض وهذر الثالث خواص للمني ال يشار ه فيها 

، (1)وال يشترط ا تماعها بل أي واحدو منها و دت فهي مني   ،غيرر

فلو أن ل فاغتسل ثم خر ت منه بقية بعد  ،ه على ذل  بالتعبير بأوونب  

ين انتفى التلذذ و والبول أو ابله و ب الاسل ثانيا  لو ود الرائحة 

النتفار ما يدل على  ونه  سلقدت الصفات فال غ  فإن ف   قوله.(2)التدفق

ألن للمني صفات أخر وهي ًمنيا  ومرادر بالصفات الخواص المتقدمة

المرأو  والراة واسصفرار في مني  الر ل  البياض والثخانة في مني  

وو ودها ال  ،ه فعدمها ال ينفيهوليست من خواص  ، في حال االعتدال

 ًأو خرج على لون الدم خانة والبياض لمرض  يقتضيه فلو  الت الث  

وهو في  ،اعتمادا  على بعض الخواص (3)ل ثرو ال ماع و ب الاسل

الاسل بخرو ه على  ال ي ب (5)وايل (4)هذر الحالة طاهر على المشهور

 ما لو استيقظ فلم  واحتمل أنه مني   قدت الخواص  أما يذا ف   ،لون الدم

والودي   م المني  أنه يخير بين ح   (6)ير يال الثخانة والبياض فاألصا

أو  هل هو مني   ومثله لو ش  ،الشترا هما في الصفتين وال تر يا

احتياطا  وصححه يل مه العمل بمقتضى  ل منهما  (7)وايل، مذي  

                                                           

 (.83 1روضة الطالبين للنووي ) :( بال خال . انظر1)

 (.84 1المر ر السابق ) :( انظر2)

 (.123 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (341 1الوسيط للا الي ) :( انظر3)

 (.141 2والم موع للنووي ) ، (145 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر4)

 (.83 1رضة الطالبين للنووي ) :( وهو و ه شاذ. انظر5)

 ، (124 2للرافعي )وفتا الع ي   ، (166 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر6)

الوسيط للا الي  :أنه يتوضأ. اختارر الا الي وال ويني. انظر :والو ه اآلخر

 (.145 1) ونهاية المطلب لل ويني ، (342 1)

للماوردي  الحاوي ال بير :أولى وأفضل". انظر:"( واال الماوردي7)

(1 384 .) 
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أي في حصول  والمرأة كرجل قوله .(1)المصن  في رؤوس المسائل

وبخروج ، (2)~ال نابة بدخول الحشفة أو ادرها لحديث عائشة

 ل على المرأو من غسل  ه)) سألت رسول ه  (3)ألن أم سليم~ًالمني

ونسب ، (4)متفق عليه ((يذا رأت المار .نعم فقال ؟يذا هي احتلمت

يلى األ ثرين أنه يطرد فيها الخواص الثالث وتبعه في  (5)الرافعي

وهو  (8)اال السب ي ،(7)ابن الصالح وأن رر أبو عمرو ،(6)الروضة

وهو ، (9)خصلتانوليس لمني المرأو تدفق فال يو د فيه يال ، المعتمد

ح ى  (12)أن الماوردي (11)وفي المهمات، (10)مقتضى ما في شرح مسلم
                                                           

 (.106)ص ( رؤوس المسائل وتحفة طالب الفضائل للنووي1)

 (.245ص)اريبا  تخري ه ( تقدم 2)

وايل:  ، وايل: رميلة ، من بني الن ار ايل اسمها: سهلة يم بنت ملحان( أم سل3)

 انت تحت مال  بن النضر أبي أنس  ، الاميصار أو الرميصار وايل غير ذل 

ثم مات مشر ا  ثم ت و ها أبو طلحة  ، فولدت له أنسا   ، بن مال  في ال اهلية

شهدت حنينا  ، و انت من عقالر النسار ، أحاديث‘ األنصاري روت عن النبي 

وروي عن أم سليم أنها  ، وغيرر ، روى عنها ابنها أنس بن مال  ، وأحدا

االستيعاب البن  :حتى ما أريد  يادو. انظر‘ االت: لقد دعا لي رسول ه 

 (.304 2وسير أعالم النبالر للذهبي ) ، (1940 4عبدالبر )

باب يذا احتلمت المرأو برام  ،  تاب الاسل ، (64 1( صحيا البخاري )4)

باب و وب الاسل على  ،  تاب الحيض ، (112 3وصحيا مسلم ) ، (282)

 (.313المرأو بخروج المني منها برام )

 (.128 2( فتا الع ي  للرافعي )5)

 (.84 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.208 1( شرح مش ل الوسيط البن الصالح )7)

 (.299 1( االبتهاج للسب ي )8)

 :والثانية: اللذو وفتور الشهوو. انظر ، ( وهما: الرائحة  رائحة مني الر ل9)

 (.112 3( وشرح النووي لمسلم )208 1شرح مش ل الوسيط البن الصالح )

 ( انظر للحاشية السابقة.10)

 (.251 2وي )( المهمات لدسن11)

 (.381 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 12)
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ليس في  (2)وايل ،"الدافق و ب الاسل أو رأت المار" (1)عن الشافعي

  .ذالتلذ   ها غيرَ مني  

منهما في  نثى في فرج خنثى أو دبرر أو أولج  ل  لو أولج خ   (3)فرع

فرج صاحبه أو دبرر فال غسل وال وضور على أحد يال من ن ع الذ ر 

ولو أولج الخنثى في  ،لخروج خارج من دبررًمن دبرر فعليه الوضور

فرج امرأو أو بهيمة أو دبر ر ل فال غسل على أحد وينتقض وضور 

في  ولو أولج ر ل   ،المرأو بالن ع و ذا الر ل والخنثى يذا أولج فيه

 قوله الحتمال أنه ر ل.ًخنثى فال غسل وال وضور عليهمافرج 

وهو الصالو والطوا  ومس  ما حرم بالحدثأي بال نابة  ويحرم بها

أما المحرمات بالحيض والنفاس  .ألنها أغلظ منه ًالمصح  وحمله

 جئ يي}لقوله تعالى  والمكث بالمسجد ل عبوره قوله .(4)أتيتفس

ال تقربوا مواضر  والتقدير ،اآلية ( 5) {مئ خئ حئ

ول نه م رور  ،وذل  يدل على تحريم الم ث ويباحة العبور ،(6)الصالو

وايل خال  األولى  ،يال لارض  ما يذا  ان طريقة أو أارب طريقيه

حرام ين و د طريقا  غيرر وحيث  (8)وايل، (7)ور حه في شرح المهذب

 يونه ،(9)عبر فال ي ل  اسسراع بل يمشي على العادو االه اسمام

                                                           

 (.52 1( األم للشافعي )1)

 ، (146 1نهاية المطلب لل ويني ) :( االه يمام الحرمين والا الي. انظر2)

 (.127 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (342 1والوسيط للا الي )

 (.83-82 1روضة الطالبين ) :( انظر3)

 ( في باب الحيض.4)

 .43سورو النسار ( 5)

 (.160 2والم موع للنووي ) ، (71 1األم للشافعي ) :( انظر6)

 (.172 2( الم موع للنووي )7)

( وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهم. 8)

 (. 160 2المر ر السابق ) :انظر

 (.333 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر9)
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وينما يحرم الم ث يذا  ان لاير  ،لخو  التلويث ًالس ران عن الم ث

فلو احتلم في المس د ولم يتم ن من الخروج سغالا الباب  ،ضرورو

أو للخو  على نفسه أو ماله عذر وتيمم باير تراب المس د مما تنقله 

وو وبا   ما في  (1)من غيرر استحبابا   ما في الشرح الصايرالريا أو 

هر  الم اوظ، (4)القفالفتاوى عن  (3)ونقله في المهمات (2)الروضة

وال ي ل  المحتلم  ،ال يحرم :(7)وايل، (6)ويحرم بتراب المس د، (5)ةالتتم

واحتر  ، (8)الخروج من الباب األارب والتردد في المس د  الم ث

أن  (10)وفي الروضة ،(9)المدارس والربط ومصلى العيدبالمس د عن 

وأنه طردهما في دخول ال افر ييار  ،الدارمي ح ى و هين في المصلى

اال  ،واضية ذل  طردهما في التحية (11)اال ابن الرفعة .باير يذن

وغيرهما مما وا  على ، والقياس طردهما في الربط (12)األسنوي

يقتضي ال وا  فيما بعضه مس د بأن و الم المصن   ،الصالو أيضا  

 قوله.(13)وبه صرح ابن الصالح في فتاويه وا    را  شائعا  من أرض  
                                                           

 مخطوط"."أ[42 1] ( الشرح الصاير للرافعي 1)

 (.86 1( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.257 2( المهمات لدسنوي )3)

 (.42)ص ( فتاوى القفال4)

 تحقيق   عفا  محمد أحمد بارحمه. ، (385( تتمة اسبانة للمتولي )ص5)

وفتا  ، (207 2بحر المذهب للروياني ) :( ولو تيمم به صا تيممه. انظر6)

 (.172 2والم موع للنووي ) ، (147 2الع ي  للرافعي )

 (.955 2التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر7)

-148 2ع ي  للرافعي )وفتا ال ، (333 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر8)

149.) 

 (.81 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر9)

 (.297 1( روضة الطالبين للنووي )10)

 (.359 3(  فاية النبيه البن الرفعة )11)

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني(636 1(  افي المحتاج لدسنوي )12)

 (.384 1( فتاوى ابن الصالح )13)
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بعضها  ما االه  ب[20]ب أي ارأته باللفظ سوار ارأ آية أو والقرآن

أن ¢ لما روي عن ابن عمر ً(2)أو حرفا   ما االه الماوردي (1)الرافعي

 (( يقرأ ال نب وال الحائض شيئا  من القرآنال)) اال رسول ه 

وي ب ارارو الفاتحة في الصالو على ال نب يذا فقد  ،(3)روار الترمذي

وفي تعليق القاضي  ،(4)الطهورين على األصا من  وائد المصن 

ال نب يذا تيمم في الحضر يلتحق أن  (5)وال افي للخوار مي حسين

 قوله في  وتحل أذكاره قوله .بفااد الطهورين في  ريان الخال 

وعند الر وب  ،وفي اآلخر الحمد ا ،االبتدار بسم ه الرحمن الرحيم

ونحو ذل  على  ( 6) {ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ}

ما يذا اصد [ ب21 ]أ  يدخل فيه ل بقصد قرآن قوله .اصد ياامة السنة

 (7)و ذا يذا لم يقصد شيئا  فال يحرم  ما   م به الرافعي ،الذ ر وحدر

يلى التحريم وفي  (8)وأشار العراايون  ما االه في شرح المهذب

المصن  عن يقتضيه فعدل  (10)اهر و الم المحررظأنه ال (9)ال فاية

                                                           

 (.132 2( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.253 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 2)

باب ما  ار في ال نب  ،  تاب الطهارو ، (236 1( أخر ه الترمذي )3)

ضعي   :وضعفه األلباني. انظر ، (131والحائض أنهما ال يقرآن القرآن برام )

واللفظ الذي ذ رر الشارح هو لفظ  ، (98( برام )12 1سنن الترمذي لدلباني )

باب ما  ار في ارارو  ،  تاب الطهارو وسننها ، (196 1ابن ما ة في سننه )

 (.596القرآن على غير طهارو برام )

 (.86 1روضة الطالبين للنووي ) :( ألنه مضطر يليها. انظر4)

ي ولم أا  عليه ف ، (117 2( نقله عنهما ابن الرفعة في  فاية النبيه )5)

 التعليقة للقاضي حسين.

 .13سورو ال خر  ( 6)

 (.142 2( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.163 2( الم موع للنووي )8)

 (.485 1(  فاية النبيه البن الرفعة )9)

 (.14( المحرر للرافعي )ص10)
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وأفهمت عبارته التحريم عند اصد القرآن سوار اصدر وحدر  ،تعبيرر

  .أم مر الذ ر

لو  ان فم غير ال نب والحائض ن سا  فاألصا أن القرارو ت رر   فرع

أي ين  ان وأقله نية رفع جنابة  اوله .(1)وال تحرم االه من  وائدر

وين نوى ال نب أو  ،أما الحائض فينوي رفر حدث الحيض نبا  

، (3)أو غلطا  صا (2)الحائض غير ما عليه متعمدا  لم يصا على األصا

ولو ا تمعا على المرأو أ  أها بنية أحدهما بال خال  ذ ر ذل  في 

 والقياس وهو المذ ور في الذخائر (5)اال األسنوي ،(4)شرح المهذب

تخري ه على الخال  في نظيرر من  (7)يونسالعماد بن  (6)وفتاوى

أن اغتسال النفسار بنية  (8)ومقتضى  الم ال فاية اال ،الحدث األصار

الحيض ال يصا وتعليلهما بأن النفاس دم حيض م تمر يقتضي 

أي يلى الاسل  الصالو والطوا   قوله أو استباحة مفتقر إليهالصحة 

                                                           

 (.86 1( روضة الطالبين للنووي )1)

وأشار  ، (335 1والم موع للنووي ) ، (229التهذيب للباوي )  :( انظر2)

واألسنوي في الهداية  ، (490 1يلى الو ه اآلخر ابن الرفعة في  فاية النبيه )

 (.56 20يلى أوهام ال فاية )

 (.43 1و فاية األخيار للحصني ) ، (229 1التهذيب للباوي ) :( انظر3)

 (.327 1( الم موع للنووي )4)

 .الشاماني، تحقيق  محمد سند (642 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

يقر في :"واال ابن ااضي شهبة ، الفتاوى الواسطية :( سمار حا ي خليفة6)

و ش  الظنون  ، (67 2طبقات الشافعية البن ااضي شهبة ) :  ر". انظر

 (. 1230 2لحا ي خليفة )

تفقه أوال  على ، ( عماد الدين أبو حامد: محمد بن يونس اسربلي الموصلي7)

وله من  ، و ان من أصحاب م لس المل  ، السلماسيوالدر وعلى السديد محمد 

 ، و"شرح الو ي " ، المحيط  مر بين المهذب والوسيط""المصنفات  تاب

وفيات األعيان البن خل ان  :ر(. انظر608توفي سنة ) ، وغيرها"و"الفتاوى

 (. 109 8وطبقات السب ي ) ، (785 1وطبقات ابن  ثير ) ، (253 4)

 (.490 1) البن الرفعة (  فاية النبيه8)
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 وايل ،(1)ونحوهما ف ن نوت الحائض استباحة الوطر صا على األصا

أي ونحور  فرض الغسل أداءأو  قوله .(2)يباح به الوطر خاصة

ولم  (4)والروضة (3) فريضة الاسل أو الاسل المفروض  ذا في الشرح

ولو نوى رفر  ،يتعرضا للفظ األدار وأوهمت عبارو ال تاب اشتراطه

ولو نوى ، (6)و ذا ين أطلق في األصا (5)صاالحدث عن  مير البدن 

ولو نوى رفر  ،(7)الطهارو للصالو صا  ما في الوضور االه في ال فاية

الحدث األصار متعمدا  لم يصا غسله على األصا وين غلط فظن 

ألن نيته لم  ًحدثه األصار لم ترتفر ال نابة عن غير أعضار الوضور

ألنه نوى غسال  وا با   ًالرأس واألصا أنها ترتفر عنها دون ،تناولهت

ألن وا بها في الوضور  ًوال ي فيه في الرأس ،في فيه في األعضار

أي نية  مقرونة بأول فرض قوله .(8)المسا وهو ال ياني عن الاسل

مقرونة بأول ما ياسله من رأسه أو بدنه ف ن ااترنت به  فى وال ثواب 

بت ابله ع وله في السنن المتقدمة وين تقدمت على المفروض 

وينباي ال  م باال تفار  (10)اال في التحرير ،(9)فو هان  ما في الوضور

ف ذا نوى عندها رفر  ،ألن السنن التي ابله محل للاسل الوا ب ًبه

                                                           

 ، (87 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (345 1الوسيط للا الي ) :( انظر1)

 (.490 1و فاية النبيه البن الرفعة )

وفتا الع ي  للرافعي  ، (226 1التهذيب للباوي ) :( وصححه الباوي. انظر2)

(2 764.) 

 (.328 1( الم موع للنووي )3)

 (.88 1)( روضة الطالبين للنووي 4)

 ، (87 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (162 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.491-490 1و فاية النبيه البن الرفعة )

 الحاشية السابقة. :( انظر6)

 (.267 1(  فاية النبيه البن الرفعة )7)

 (.491 1و فاية النبيه البن الرفعة )، (163 2( فتا الع ي  للرافعي )8)

 (.87 1روضة الطالبين للنووي ) :ر( انظ9)

 (.138 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة )10)
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 وتعميم شعره وبشره قوله .فلو اال بأوله  فى .ال نابة وار فرضا  

ثم أفيض  ي في  ثالثا  فأصب على رأس رما أنا فآخذ ملأ))لقوله 

وي ب ييصال المار يلى ، (1)روار اسمام أحمد ((بعدر على سائر  سدي

منابت الشعر خفيفا   ان أو  ثيفا  وينما لم ي ب في الوضور لت ررر 

ين لم يصل المار باطنها ويستثنى من الشعر  (2)وي ب نقض الضفائر

، (4)ي ب اطعه وايل ،(3)ما ينبت في العين واألن  و ذا باطن عقدر

من الفرج عند اعودها لقضار الحا ة  وي ب على الب ر غسل ما يبدو

و ذا ، (5)من شقوا البدن يظهر من صماخي األذنين وما يبدو وما

وع وما دوما ظهر من أن  الم  ،(6)غسل ما تحت القلفة من األال 

 ،(8)في الثالث (7)من الثيب يذا اعدت لقضار الحا ة على األصا يبدو

ومراد المصن  بالبشرو ما يشمل األظفار بخال  نقض 

واياسا   ،للحديث المتقدم جب مضمضة واستنشاقتول  قوله.(9)الوضور

                                                           

يسنادر  :واال األنارؤط ، (16795( برام )81 4( مسند اسمام أحمد )1)

صحيا ال امر  :صحيا. انظر :واال األلباني ، صحيا على شرط الشيخين

 (.1344( برام )285 1الصاير و يادته )

واحدتها ضفيرو  ، وهي غدائر المرأو ،  مائر( الضفائر والضمائر وال2)

تهذيب  :والضفيرو هي الخصلة من خصل الشعر. انظر ، وضميرو و ميرو

 (10 12)اللاة لد هري

 (.389 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

فتا الع ي  للرافعي  :انظر( ح ار الرافعي عن القاضي الروياني. 4)

(2 169.) 

 (.43 1 فاية األخيار للحصني ) :( اطعا . انظر5)

النهاية في غريب الحديث واألثر البن  :( األال  هو الذي لم يختن. انظر6)

 (.282 24وتاج العروس لل بيدي ) ، (90 4األثير )

 (.88 1)وروضة الطالبين للنووي  ، (165 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

 وهي ذ ر األال  وأن  الم دوع وفرج الثيب. ، ( أي الثالث األخيرو8)

 (.389 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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 وأكمله إزالة القذر قوله .ي بان في الاسل (2)وايل ،(1)على الوضور

بالذال المع مة أي الطاهر  المني والن س على القول بأن الاسلة 

وال ي ب غسل باطن  ،(3)الواحدو ت في عن الحدث والن س

 ان يذا اغتسل  ن النبي أ))~لحديث عائشة ثم الوضوء قوله.(4)العين

من ال نابة بدأ فاسل يديه ثم يتوضأ  ما يتوضأ للصالو ثم يدخل 

أصابعه في المار فيخلل بها أصول شعرر ثم يصب على رأسه ثالث 

واللفظ  ،(5)متفق عليه ((غر  بيديه ثم يفيض المار على  سدر  له

ويستحب التسمية أوله على  ،للبخاري وظاهرر أنه أ مل الوضور

األولى أن [ أ21]ب  (8)وايل، ال (7)وايل، (6)شرح المهذباألصا في 

 (9) اد العبادي .الحمد ا على اسسالم ،يقول بسم ه العظيم أو الحليم

                                                           

 ، (287 1والتعليقة للقاضي حسين ) ، (97 8مختصر الم ني ) :( انظر1)

 (.197 2والم موع للنووي )

عن بعض في بعض التعاليق عن شيخي ح اية و ه :"( اال أبو المعالي2)

 (.151 1نهاية المطلب لل ويني ) :انظر"األصحاب... وهو غلط

 (.89 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

 :أصحهما أنه ال يستحب. انظر ، واالستحباب فيه و هان،( باالتفاا4)

 (.289 1و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (369 1الم موع للنووي )

باب الوضور ابل الاسل برام  ، الاسل  تاب ، (59 1( أخر ه البخاري )5)

باب صفة غسل ال نابة  ،  تاب الحيض ، (117 3وأخر ه مسلم ) ، (248)

 (.316برام )

 (.181 2( الم موع للنووي )6)

التعليقة  :( ح ار القاضي حسين والمتولي عن بعض األصحاب. انظر7)

 (.375 1للقاضي حسين )

 ، (376 1في التعليقة )( ح ار عن بعض األصحاب القاضي حسين 8)

 (.390 1والدميري في الن م الوهاج )

( محمد بن أحمد بن محمد القاضي أبو عاصم العبادي الهروي أحد أعيان 9)

األصحاب أخذ الفقه عن القاضي أبي منصور األ دي واألستاذ أبي يسحاا 

االسفراييني وغيرهما ثم صار يماما  دايق النظر تنق ل في النواحي وصن  

وأخذ عنه أبو  ، وغيرها"و" يادات ال يادات"ال يادات"و تاب"المبسوط" تاب

 :ر(. انظر458سعد الهروي وابنه أبو الحسن العبادي وغيرهما.توفي سنة )
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 نه أ))لحديث ميمونة وفي قول يؤخر غسل قدميه قوله .(1)"ونعمته"

للصالو غير ر ليه ثم أفاض عليه المار ثم نحى ر ليه  وضوؤرتوضأ 

ويحمل على أن ذل   ان  ،واللفظ للبخاري ،(2)متفق عليه ((فاسلهما

با  محدثا  أن ينوي بوضوئه رفر الحدث ن  وينباي يذا  ان     ،مرو

وين  ان  نبا  غير محدث  ما يذا أن ل  ،(3)األصار ليخرج من الخال 

 ،(4)بنظر أو ف ر أو وطئ بهيمة نوى سنة الاسل  ما اختارر من  وائدر

أي  ثم تعهد معاطفه قوله .(5)وال خال  أنه ال يشرع وضوران

ليصل المار  ويضر األذن عليه برفق    األذنين فيأخذ  فا  من مار  

 ثم يفيض على رأسه قوله.(6)و طيات البطن ،معاطفها و واياها

أن  وضوؤريستحب بعد  (8)اال األصحاب .(7)~ويخلله لحديث عائشة

لي ون  وهي مبلولة   ،يدخل يديه في اسنار ثم يخر هما ويخلل بأصابعه

 ،(9)~أبعد عن اسسرا  وأارب يلى الثقة بوصول المار لحديث عائشة 

                                                                                                                                                             

وطبقات ابن ااضي  ، (104 4وطبقات السب ي ) ، (433 1طبقات ابن  ثير )

 (.232 1شهبة )

 ، (266 3طبقات السب ي ) :نظرنقال  عن أبي علي. ا ، ( االها في ال يادات1)

 (.122 1) فتوحات الوهاب لل مل

باب الوضور ابل الاسل برام  ،  تاب الاسل ، (59 1( صحيا البخاري )2)

باب صفة غسل ال نابة  ، ( تاب الحيض118 3وصحيا مسلم ) ، (249)

 (.317برام )

 (.183 2الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.89 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.391 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 والمر ر السابق. ، (89 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

 (.279( سبق تخري ه اريبا  في )ص7)

 الحاوي ال بير :(  ذا اال أبو الطيب والماوردي والقاضي حسين. انظر8)

و فاية النبيه البن  ، (376 1والتعليقة للقاضي حسين ) ، (390 1للماوردي )

 (.494 1الرفعة )

 (. 279( سبق تخري ه في )ص9)
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أنه يار  ب فيه غرفة ويخلل بها ثم يفيض  (2)والنهاية (1)المهذبوفي 

على ال يفية األولى وداللته على  (3))ال يدل( و الم المصن  ،ثالثا  

وااتضار  ،(4)ويستحب تخليل شعر اللحية  ما صرحوا به ،الثانية بعيدو

ألنه  ًاأليمن ثم األيسر ،أي شق بدنهثم شقه  قوله .(5) الم المحرر

((   من في طهورران يحب التي)) أي ما  ويدلك قوله.(6)متفق عليه

 ،(7)يليه من بدنه خرو ا  من خال  مال  والم ني[ أ22]أ  وصلت يدر 

أما في  ،ويثلث قوله .ف نهما أو بار وليس في األحاديث تعرض له

وعلى الوضور ومقتضار أنه  ،وفي البدن اياسا  عليها (8)الرأس فبالنص

واألحاديث ينما تدل  ،يفيض على الرأس وال سد مرو ثم مرو ثم مرو

على غسل الرأس أوال  ثالثا  ثم ينتقل يلى البدن ونقل في شرح 

ف ن  ان ينامس في  (10)عليه اال الرافعي اتفاا األصحاب (9)المهذب

ومقتضار أن م ثه مقدار  (11)اال األسنوي .المار انامس ثالث مرات

وهو مسلم في الرا د أما ال اري في في الم ث ، اناماسه ثالثا  ال ي في

                                                           

 (.64( المهذب للشيرا ي )ص1)

 (.153 1( نهاية المطلب لل ويني )2)

 ( في نسخة )ب(.3)

 ، (287 1والوسيط للا الي ) ، (88 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

 (.374 1والم موع للنووي ) ، (116 1والبيان للعمراني )

 (.15( المحرر للرافعي )ص5)

باب التيمن في الوضور  ،  تاب الوضور ، (45 1( صحيا البخاري )6)

باب التيمن في  ، (  تاب الطهارو58 3وصحيا مسلم ) ، (168والاسل برام )

 (.268الطهور وغيرر برام )

والنووي في الم موع  ، (254 1( نقله عنهما: العمراني في البيان )7)

 (.504 1وابن الرفعة في  فاية النبيه ) ، (382 1)

 (  ما في حديث عائشة وميمونة المتقدمين. 8)

 (.185 2( الم موع للنووي )9)

 (.184 2( فتا الع ي  للرافعي )10)

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني(656 1(  افي المحتاج لدسنوي )11)
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ال  (1)واال الماوردي ،فيه ف ن لم يم ث غمس ما خرج عن المار

ا  بع لحيض  تْ ت  و قوله .يستحب تثليث ما عدا الرأس أي بأن  أثره مسكا

عن  سألت النبي  (2)امرأو ألنًوتدخلها فر ها ةت عله على اطن

 ((ذي فرصة من مس  فتطهري بهاخ)) فقال .الاسل من الحيض

تطهري  .بحان هس)) فقال رسول ه  ؟ ي  أتطهر بها فقالت

اال في  ،(3)متفق عليه ((تتبعي بها أثر الدم)) الت ~االت عائشة ((بها

الصواب الذي عليه ال مهور أن المقصود به تطييب  (4)شرح المهذب

واتفقوا على استحبابه للب ر وللثيب  ،وأنها تستعمله بعد الاسل ،المحل

والنفاس  ،(6)وي رر تر ه (5)واال في شرح مسلم .المت و ة والخلية

ويستثنى المحدو ف نما تطيب المحل بقسط وأظفار  ما ذ رر  ، الحيض

 ،ويحتمل يلحاا المحرمة بها (8)اال في التحرير (7)الرافعي في العدد

 ،ب سر الفار والفرصة ،ب سر الهم و مر يس ان الثار وبفتحهما ويثرر

ف ن  أي وإل فنحوه قوله .(9)القطعة من  ل شير   ،بالضم والفتا ويقال

                                                           

"و الم :( ووصفه بالشذوذ واال392 1يري )الن م الوهاج للدم :( انظر1)

 ، ولم أا  على  الم الماوردي في  تبه التي اطلعت عليها ، الحليمي يوافقه"

 وه أعلم.

أسمار بنت :خطيبة النسار :وايل ينها ، أسمار بنت ش ل :( المرأو ايل ينها2)

 (.133 3ي يد بن الس ن. انظر:شرح النووي على مسلم )

باب دل  المرأو نفسها يذا  ، (  تاب الحيض70 1ي )( صحيا البخار3)

 ، (  تاب الحيض131 3وصحيا مسلم ) ، (314تطهرت من المحيض برام )

باب استحباب استعمال الماتسلة من الحيض فرصة من مس  في موضر الدم 

 (.332برام )

 (.188 2( الم موع للنووي )4)

 (.131 3( شرح النووي على مسلم )5)

 :أما مر عدم التم ن فال  راهة. نص على ذل . انظر، التم ن منه( مر 6)

 المر ر السابق.

 ( طبعة دار ال تب العلمية.492 9( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.140 1( تحرير الفتاوي البن أبي  رعة )8)

 (.33 1) ال اهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي :( انظر9)
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ف ن  ،ألنه يقطر الرائحةًف ن لم ت د فالطين، لم ت د المس  فطيبا  آخر

فعبر المصن   ،"مس ا  ونحور" (1)وعبارو المحرر، لم ت د  فى المار

 ،أي الاسل لعدم ورودر تجديده ول يسن   قوله .لإلعالم بالترتيبًب ال  

ألن  ً(3)أي ف نه يسن ت ديدر بخالف الوضوء قوله .(2)يستحب وايل

الوضور في أول اسسالم  ان وا با  ل ل فريضة ثم نس  فيبقى أصل 

ل ن ينما يستحب يذا صلى بالوضور األول صالو  فرضا  أو ، (4)الطلب

ومقتضى يطالا المصن  استحباب  ،ويال في رر ،(5)نفال  على األصا

 (6)  م به في شرحي المهذبواد  ،ت ديد الوضور لماسا الخ 

وذ ر  ،حتسب عليه حتى يحدثتوصرح فيهما بأن المدو ال  (7)والوسيط

وال يستحب ت ديد التيمم على المذهب االه من  ،أنه م رور (8)في ال فاية

 ما   م به في ، ويستحب ت ديد الوضور الم مل بالتيمم ،(9) وائدر

ويسن أن ل ينقص ماء الوضوء  قوله .(11)نقال  عن القفال (10)الذخائر

                                                           

 (.15( المحرر للرافعي )ص1)

( ذ ر الو هين أبو علي بن أبي هريرو. ور ا عدم االستحباب الا الي 2)

والوسيط  ، (155 1والرافعي والنووي. انظر: نهاية المطلب لل ويني )

والم موع للنووي  ، (184 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (348 1للا الي )

(2 184.) 

 (.504 1 فاية النبيه البن الرفعة ) :( بال خال . انظر3)

 (.394 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

 (.395 1المر ر السابق ) :( انظر5)

 (.487 1( الم موع للنووي )6)

 (.405 1( التنقيا في شرح الوسيط للنووي )7)

 (.348 1(  فاية النبيه البن الرفعة )8)

 (.123 1الطالبين للنووي )( روضة 9)

 (.45 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر10)

 (.188 1حلية العلمار للقفال الشاشي ) :( انظر11)
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ن أ))(2)عن سفينة (1)لما روى مسلم الغسل عن صاع (وماء)عن مد 

من حديث  (3)واتفقا عليه (( ان يتوضأ بالمد وياتسل بالصاع النبي 

و الم المصن  يشعر بأن ال يادو على  ،ب يادو يلى خمسة أمداد¢ أنس

¢ ويؤيدر  يادو أنس ،الصاع والمد يذا لم ي ن فيها سر  ال ي رر

 ،(5)واسسرا  م رور ،(4)والتقدير بهما تقريب ال تحديد  ما االه الرافعي

ول  قوله .هما المذ وران في ال  او (8)والمد   (7)والصاع ،(6)حرام وايل

                                                           

باب القدر المستحب من المار  ،  تاب الحيض ، (126 3( صحيا مسلم )1)

ولفظه  ، (326في غسل ال نابة وغسل الر ل والمرأو في ينار واحد برام )

 ياتسل بالصاع ويتطهر بالمد(.‘  ) ان رسول ه

وايل  ، مهران بن فروخ :ن اسمهييقال  ، وموالر‘ ( هو صاحب رسول ه 2)

 نيته  ، شنبة :وايل ، عمير :وايل ، ايس :وايل ، رومان :وايل ، بحران :اسمه

أنه  ، سبب تسمته سفينة :ايل ، أبو البختري :وايل ، أبو عبدالرحمن :المشهورو

بعد ¢ )أنت سفينة(. توفي :‘فقال له النبي  ،  ثيرا  لرفقة في الا و حمل متاعا  

وسير أعالم النبالر  ، (684 2االستيعاب البن عبدالبر ) :ر. انظر70سنة 

 (.172 13للذهبي )

باب الوضور بالمد برام  ،  تاب الوضور ، (51 1( صحيا البخاري )3)

باب القدر المستحب من  ،  تاب الحيض ، (125 3وصحيا مسلم ) ، (201)

 (.325المار في غسل ال نابة وغسل الر ل والمرأو في ينار واحد برام )

 (.191 2( فتا الع ي  للرافعي )4)

الم موع للنووي  :(  راهة تن يه وهو المشهور عند أهل العلم. انظر5)

(2 190.) 

 تحقيق   ليلى الشهري. ، (581 2( نص عليه المتولي في التتمة )6)

الصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث في ون الصاع باالرطال خمسة وثلثا   (7)

( يلوا 2.40) :وايل ، ( يلوا  رام2.25وهو يساوي بالمقاييس العصرية )

فتا الع ي   :وه أعلم. انظر ، والو ن تقريبي واالحتياط مطلوب ،  رام

 (.100وال  او وتطبيقاتها المعاصرو للطيار )ص ، (194 6للرافعي )

 رام( تقريبا . وه 560( المد : هو وحدو اياس تساوي بالمقاييس الحديثة )8)

 أعلم. انظر الحاشية السابقة.  
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عن  (1)وأسبغ أ  أ لما روى مسلم ،أي حتى لو نقص عما سبق حد له

من ينار واحد  غتسل أنا والنبي أ نت ))[ب21]ب  االت ~عائشة

واد يرفق الفقيه " (2)اال الشافعي ،((يسر ثالثة أمداد أو اريبا  من ذل 

ويستحب أن  ،"ويخرا األخرا بال ثير فال ي في، بالقليل في في

وأن  ،(3)وأن ال ياتسل في المار الرا د ،يستصحب النية يلى آخر الاسل

وتقدم في الوضور  ،ي  لئال يخرج بعدر منِ  ً(4)ي ون اغتساله بعد البول

كفي تومن به نجس يغسله ثم يغتسل ول  قوله .دخل هناتسنن  ثيرو 

و  م به  ،ألنهما وا بان فال يتداخالنًوكذا في الوضوء ة  لهما غسل

لو ودر  ًفلو نوى باسله الحدث وار عن الخبث ،(5)في شرح مسلم

ال يرتفر الخبث  وايل ،فينصر  الاسل يليه احتيا ه يلى نية  وعدم 

 ألن وا بهما غسل العضوًاألصح تكفيه وهللا أعلم قلت قوله .(6)أيضا  

ما يذا  انت الن اسة ال تحول بين المار  وصورو المسألة ،واد و د

ول نه بحيث ي يلها بم رد  ،و ان المار  ثيرا  أو اليال   ،والعضو

ف ن انتفى واحد من األمرين فال ي في اطعا  ألن المار ال  ،مالااته لها

يصل يلى العضو يال مستعمال  أو ن سا  ومر ذل  فالرا ا ما االه 

االه  ،نألن المار اوته لرفر الحدث وي الة الخبث على البد ً(7)الرافعي

اعتبارا  بما نوار  حصال وجمعة   ومن اغتسل لجنابة   قوله .(8)السب ي

                                                           

باب القدر المستحب من المار  ،  تاب الحيض ، (123 3( صحيا مسلم )1)

 (.321في غسل ال نابة وغسل الر ل والمرأو في ينار واحد برام )

وابن الرفعة في  فاية  ، (157 1هاية المطلب )( نقله عنه ال ويني في ن2)

 (. 396 1والدميري في الن م الوهاج ) ، (506 1النبيه )

 (.184 2والم موع للنووي ) ، (192 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.397 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

 (.117 3( شرح النووي على مسلم )5)

والنووي في  ، (76 1الروياني في بحر المذهب )( هذان الو هان ح اهما 6)

 (. 328 1الم موع )

 (.174-170 2( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.312 1( االبتهاج للسب ي )8)
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 ان ياتسل لهما ))¢له بأن عمر  دل  واست  ، (1)عليه في البويطي نص  

 قوله .أنه ال يحصل واحد منهما (3)وفيه و ه غريب، (2)((غسال  واحدا  

أي يذا نوى غسل ال معة حصل له فقط  أو ألحدهما حصل فقط

ألنه لم ينوها ً(4)اعتبارا  بما نوار وال يحصل غسل ال نابة على الصحيا

، (5)ال يستل مه األعم   واألخصُّ  ،ألن ال نابة أخص  ًوال تضمنتها نيته

ويذا نوى غسل ال نابة  ،ال يحصل واحد منهما (7)وايل، يحصل (6)وايل

وصححه في  ،(8)األظهر من  وائدرال يحصل غسل ال معة على 

 ،(10)هرظألنه اربة مقصودو فلم يندرج  سنة الظهر مر ال ً لها (9) تبه

ألن مقصود ال معة التنظي  واد ًالحصول (11)والمر ا في الشرحين

ولو اغتسل يوم العيد لل نابة ففي حصول غسل العيد القوالن  ،حصل

أنه لو  (2)وغيرر (1)وصحا النووي ،(12)ذ رر الرافعي في صالو التطوع

                                                           

مختصر  :( لم أا  على نص البويطي ول ن وافت على نص الم ني. انظر1)

 (.103 8الم ني )

باب فضل الاسل يوم  ، (  تاب ال معة2 2( أخر ه البخاري في صحيحه )2)

 ، (878وهل على الصبي شهود يوم ال معة أو على النسار برام ) ، ال معة

 (.845(  تاب ال معة برام )155 4وأخر ه مسلم في صحيحه )

وح ار المولي عن اختيار أبي سهل  ، ( هذا الو ه مح ي عن الخرسانيين3)

 (.326 1الم موع للنووي ) :الصعلو ي. انظر

 (.543 4والم موع للنووي ) ، (749 1للماوردي ) حاوي ال بيرال :( انظر4)

 (.510 1 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر5)

 ، (59 1نهاية المطلب ) :( وهو و ه في المذهب االه الخرسانيون. انظر6)

 (.534 4والم موع للنووي )

 (.226 1التهذيب للباوي ) :( انظر7)

 (.49 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 (.535 4والم موع للنووي ) ، (93التحقيق للنووي )ص :( انظر9)

 (.399 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر10)

 مخطوط"."أ[24 1والشرح الصاير للرافعي ] ، (330 1( فتا الع ي  )11)

 (.259 4( فتا الع ي  للرافعي )12)
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قلت ولو أحدث ثم  قوله .نوى ال نابة وال معة والعيد حصل ال ل

كفى الغسل على المذهب وهللا أي أ نب ثم أحدث  أجنب أو عكسه

 سوار نوى (4)وهو المنصوص ،(3)أي عن ال نابة والحدث أعلم

 ]أ  .الوضور معه أم لم ينو وسوار غسل أعضار الوضور مرتبة أم ال

(( ف لرمذ خآما أنا فأ))لقوله [ ب22 ولم ، (5)المتقدم الحديث ي 

وألنهما طهارتان  (6)مر أن الاالب أن ال نابة ال تت رد عن الحدث

ين نوى الوضور معه  فى  وايل، متداخلتان  وا ب ال نابة والحيض

عن  يح  .م ما شارقد  ي ب الوضور مرتبا  والاسل وي   وايل ،(7)ويال فال

نص اسمالر واد نبه الرافعي على أن الاسل ينما يقر عن ال نابة وأن 

 األصار يضمحل معه أي ال يبقى له ح م فلهذا عبر المصن  بقوله

وهذا الخال  فيما يذا سبق األصار وس ت المصن  عما يذا ،  فى

 طريقان (9)فيه والخال  في سبق األ بر  ار   وهو، (8)وار الحدثان معا  

أظهرهما أنه على الخال  في سبق األصار والطريق الثاني القطر 

                                                                                                                                                             

 (.333-332 1( روضة الطالبين للنووي )1)

التعليقة للقاضي حسين  ، (750 1للماوردي ) ال بيرالحاوي  :( انظر2)

والن م الوهاج للدميري  ، (334-333 1التهذيب للباوي ) ، (531 1)

(1 511.) 

و بحر المذهب للروياني  ، (294 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر3)

 (.362 1وفتا الع ي  للرافعي ) ، (112 1)

 (.58 1األم للشافعي ) :( انظر4)

 (.287دم تخري ه )صق( ت5)

 (.399 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

والنووي في  ، (163 2الرافعي في فتا الع ي  ) :( أشار يلى هذر األاوال7)

والدميري  ، (42 1والحصيني في  فاية األخيار ) ، (87 1روضة الطالبين )

 (.399 1في الن م الوهاج )

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (54 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر8)

(1 510.) 

 ، (54 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (359-358 1فتا الع ي  ) :( انظر9)

 (.399 1وهاج للدميري )والن م ال ، (509 1و فاية النبيه البن الرفعة )
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باال تفار بالاسل فلذل  ي و  المصن  في التعبير عنهما بالمذهب وه 

 .أعلم
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اب الن اسة ب  

 ل عين حرم تناولها على  وفي االصطالح ،(1)هي في اللاة المستقذر

في حالة االختيار مر يم ان التناول وسهولة التميي  ال  (2)اسطالا

فخرج ، (3)لحرمتها وال الستقذارها وال يضرارها في بدن أو عقل

 ،(4)ما يباح اليله دون  ثيرر  بعض النبات الذي هو سم   "اسطالا"ب

 (5)الميتة ف نه يباح تناولها عند الضرورو مر ن استها "االختيار"وب

وال  (7)اال السب ي ،(6)ونحور من األشيار الصلبةالح ر  وباسم ان

 وب ،ألن ما ال يم ن تناوله ال يوص  بتحريم وال بتحليلًيحتاج يليه

 "عدم الحرمة" أ ل الدود الميت فيما تولد منه وب "سهولة التميي "

 "الضرر" وب ،المخاط والمني ونحوهما "االستقذار"ميتة اآلدمي وب

. (8)اليله و ثيرر والتراب والنباتات المضرواهر الذي يضر طالسم ال

 ،ف ن الن اسة ح م شرعي ، وفي هذا الضابط ت و   (9)اال ابن النقيب

واألصل في األعيان  ،للن س  ر حد  بل ما ذ   !!ف ي  يفسر باألعيان

ن المصن  فلذل  عي   ،(10)ألن ه سبحانه خلقها لالنتفاع بها ًالطهارو

هي  أ[22]ب  قوله .ليعلم بقار ما عداها على األصلًاألشيار الن سة

                                                           

وتحرير ألفاظ التنبيه  ، (53 14لسان العرب البن منظور ) :( انظر1)

 (.46)ص

 (.158 1تحقيق   نو  ال هني ) -تتمة اسبانة للمتولي  :( انظر2)

الن م الوهاج للدميري  ، (229 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

 (.65 1و فاية األخيار للحصني ) ، (402 1)

 (.546 2الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.402 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 المر ر السابق. :( انظر6)

 (.316 1( االبتهاج للسب ي )7)

 (.402 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)

 (.146 1تحرير الفتاوي ألبي  رعة ) :( انظر9)

 (.156 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر10)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

283 

وهو المتخذ من مار العنب فدن ه تعالى  (1)أما الخمر ،عئكل مسكر ما

فأمر باال تناب من  ،فا تنبور اال، (3)الن س والر س ،(2)سماها ر سا  

فبالقياس على  ،(5)التمر ونحوروأما النبيذ وهو المتخذ من  ،(4) ل و ه

والمستحيلة في  (7)والمثلثة (6)وفي النبيذ والخمر المحترمة ،الخمر

من  يادو  "ماير"ولفظه  ،(9)و ه أنها طاهرو (8)بواطن حبات العنقود

المنهاج ليخرج الحشيش والبنج ونحور ف نه ليس بن س وين  ان 

والحشيش يذا  ،مس رول ن يرد عليه الخمر يذا انعقدت وهي  ،(10)حراما  

وأ يب عن األول بأنه ح م بن استها وهي مائعة ولم يحدث ما  ،أذيبت

 ويحتمل أن ي اب عن الثاني بأن المصن  ينما أراد بمائر ،(11)يطهرها
                                                           

وهو ما أس ر من عصير  ، من التاطية والمخالطة في الستر :الخمر( 1)

 ، (331مقاييس اللاة البن فارس )ص :ألنها خامرت العقل. انظر ًالعنب

 خمر"."( مادو211 4ولسان العرب البن منظور )

]سورو { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ} :( في اوله تعالى2)

 . [90المائدو:

 (.249 1) التسهيل لعلوم التن يل البن   ي ال لبي :( انظر3)

والن م الوهاج للدميري  ، (239 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

(1 403.) 

 نبذ"."( مادو17 14لسان العرب البن منظور ) :( انظر5)

. انظر6)  ، (430 5نهاية المطلب لل ويني ) :( وهي المعتصرو أل ل الخل 

 (.263 2و فاية النبيه البن الرفعة )

مالي حتى أخر ت رغوته وبقي منه ( وهو المس ر المتخذ من مار العنب ال7)

وموسوعة  شا   ، (225 1ماني المحتاج للشربيني ) :الثلث. انظر

 (.1453 2اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي )

 ( أي عنقود العنب.8)

واضار األرب  ، (159 1فتا الع ي  للرافعي ) :( واألصا أنها ن سة. انظر9)

 (.415)ص سب يلل

وتحرير الفتاوي ألبي  رعة  ، (36داائق المنهاج للنووي )ص :( انظر10)

(1 147.) 

 (.403 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر11)
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 .واسذابة للحشيش أمر طارئ نادر فال يرد ،مس رلالصفة الال مة ل

هور ينار أحد م يذا ولغ فيه ال لب أن ياسل ط))لقوله  وكلب قوله

فدل  ،(2)المطهر والطهور معنار ،(1)روار مسلم ((سبعا  يحداهن بالتراب

 قوله.(3)على ن اسة فمه ويذا  ان فمه ن سا  فسائر أعضائه  ذل 

حاال  من ال لب ف نه ي ب اتله ويحرم االنتفاع به ألنه أسوأ  ًوخنزير

 (5)وذ ر المصن  في شرح المهذب (4)بخال  ال لب االه في ال فاية

أي فرع  ل واحد   وفرعهما قوله .ن دليل ن استه ضعي أوغيرر 

منهما من ذ ر وأنثى وين سفل حتى المتولد بين  لب وشاو أو ظبي 

وما عدا ما  ،(6)بت الن اسةألنه مخلوا من حيوان ن س فال ًو لبه

وميتة غير اآلدمي  قوله .ذ رر المصن  من الحيوانات طاهر

 خل} األصل في الميتات الن اسة لقوله تعالى والسمك والجراد

وتحريم ما ال حرمة له وال ضرر فيه يدل ، ( 7) {يل ىل مل

ويستثنى  ،(9)ما  الت حياته باير ذ او شرعية والميتة ،(8)على ن استه

 ىق يف} مسلما   ان أو  افرا  لقوله تعالى (10)اآلدمي على األظهر
                                                           

باب ح م ولوغ ال لب برام  ،  تاب الطهارو ، (77 3( صحيا مسلم )1)

(279.) 

 (.133 3البن األثير ) النهاية في غريب الحديث :( انظر2)

 (.241 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

 (.243 2( المر ر السابق )4)

 (.568 2( الم موع للنووي )5)

 المر ر السابق. :( انظر6)

 .3سورو المائدو ( 7)

 (.162 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر8)

 (.404 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)

( 162 1فتا الع ي  للرافعي ) :األصحاب على تصحيحه. انظر( اتفق 10)

 (.561 2والم موع للنووي )
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ولقوله  ،(2)واضية الت ريم أن ال يح م بن استهم ( 1) {لك اك يق

((تن سوا موتا م ف ن المسلم ال ين س حيا  وال ميتا  ال ))  صححه

وألنه لو ن ست عينه بالموت لم يؤمر باسله  سائر  ً(3)الحا م

ألن غسل الطاهر ًلو  ان طاهرا  لم يؤمر باسله وال يقال ،(4)الميتات

وعلى هذا  ،ين س بالموت وفي اول، وال نبمعهود بدليل المحدث 

 ،(5)ال ين س الثوب  ما االه أبو يسحاا   بعد غسله بثوب  ش ِ يذا ن  

، (6)مذهب أبي حنيفة وهو ،ومقتضار أنه يطهر بالاسل يذا النا بن استه

ويستثنى السم   ،(8)والمعرو  خالفه ،(7)واختارر الباوي في فتاويه

                                                           
 .70سورو اسسرار ( 1)

 (.70 1 فاية األخيار للحصني ) :(انظر2)

 (.1422(  تاب ال نائ  برام )542 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )3)

 (.162 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.93المهذب ألبي يسحاا الشيرا ي )ص :( انظر5)

( واد نسب هذا القول ألبي حنيفة  ما هو هنا وفي بحر المذهب للروياني 6)

والذي يظهر أن مذهب  ، (405 1وفي الن م الوهاج للدميري ) ، (525 2)

 المحيط البرهاني البن ما و :أبي حنيفة أن الميت ال ين س بالموت. انظر

والعناية  ، (235 1) وتبيين الحقائق شرح  ن  الداائق لل يلعي ، (153 2)

 (.181 3) والبناية شرح الهداية للعيني ، (105 2) شرح الهداية للبابرتي

( واد نسب أيضا  هذا القول للباوي  ما هو هنا وفي الن م الوهاج للدميري 7)

على  ، اآلدمي ال ين س بالموت:"( واد اال الباوي في فتاويه405 1أيضا  )

 :اال ، ين س بالموت :ف ن النا ، ين س ، وعلى القول اآلخر ، ولينأصا الق

ألن األعيان الن سة بالاسل  ًوفيه يش ال ، يطهر بالاسل  رامة  له وتخصيصا  

تحقيق    ، فتاوى الباوي :انظر"وال يح م بطهارتها ، ال ي ول ح م ن استها

والذي يظهر أن القول بن اسة اآلدمي هو  ، وه أعلم ، (96القر عي )ص

القاسم األنماطي واد استنبطه من أمر الشافعي بتنحية اسنار ال بير  ياول أب

 (.8 3نهاية المطلب لل ويني ) :الذي فيه المار. انظر

 (.405 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)
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ولقوله  ،(3)لآلية السابقة ودم قوله .(2)والنصوص ،(1)لإل ماع ًوال راد

الدم اغسلي عن  ف)) ولقوله  ،اآلية ( 4) {من زن رن مم}تعالى 

وال يستثنى يال الدم البااي على اللحم وعظامه  ،(5)متفق عليه ((يوصل  

عن  (6)وليس بمسفوح نقله في شرح المهذب ،لمشقة االحترا  منه

 ،واد يقال هو معفو عنه ال طاهر (8)اال في التحرير ،روأار   ،(7)الثعلبي

 ًوقيح قوله .ب من ال بد والطحال طاهرين دم السم  والمتحل   (9)وايل

ألنه طعام استحال في ال و  يلى فساد  ًر  وقي .ألنه دم مستحيل

                                                           

شبار والسب ي في األ، (72 9( ح ى اس ماع النووي في الم موع )1)

 (.457 9والدميري في الن م الوهاج ) ، (200 1والنظائر )

( في الحوت الذي 1935م-4362( ومنها حديث  ابر في الصحيحين )خ2)

،  أطعمونا ين  ان ل م ر اا  أخر ه ه  ،  لوا)) :‘واال فيه  ، ألقار البحر

 ...(.:نوحديث: )أحلت لنا ميتتان ودما ، (فأتار بعضهم بشير  فأ له( مع م، 

 .[3]سورو المائدو:{ ٱ ٻ ٻ ٻ گ} ( وهي اوله تعالى:3)

 .145سورو األنعام ( 4)

باب يذا رأت المستحاضة  ،  تاب الحيض ، (73 1( صحيا البخاري )5)

باب  ،  تاب الحيض ، (133 3وصحيا مسلم ) ، (331الطهر برام )

 (.333المستحاضة وغسلها وصالتها برام )

 (.557 2( الم موع للنووي )6)

 ، ( أحمد بن محمد أبو يسحاا النيسابوري المعرو  بالثعلبي ويقال الثعالبي7)

 ، صاحب التفسير والعرائس في اصص األنبيار أخذ عنه أبو الحسن الواحدي

روى عن أبي القاسم  ، في التفسير والعربية متين الديانة و ان حافظا رأسا

القشيري اال رأيت رب الع و في المنام وهو يخاطبني وأخاطبه و ان في أثنار 

توفي  ، أابل الر ل الصالا فالتفت ف ذا أحمد الثعلبي مقبل ذل  أن اال الرب 

سب ي طبقات ال ، (79 1وفيت األعيان البن خل ان ) :ر(. انظر424سنة )

 (. 203 1طبقات ابن شهبة ) ، (58 4)

 (.149 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة )8)

 ، (557 2والم موع للنووي ) ، (185 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

 (.238 2و فاية النبيه البن الرفعة )
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 (2)وايل ،وال فرا بين المتاير وغيرر من اآلدمي وغيرر ،(1)فأشبه البول

أن البهيمة يذا  (4)وغيرها (3)وفي الروضة .ر  ان ن سا  ويال فالين تاي  

فهو ته بااية بحيث لو  رع لنبت بف ن  انت صال ،ألقت الحب صحيحا  

م ئوالمار الذي يسيل من فم النا ،اسل ويؤ ل ويال فن سطاهر العين في  

يذا  (6)وفي التحقيق ،(5)ن س ين  ان من المعدو ويعر  بصفرته ونتنه

ما أتي ل))ألنه  وروث قوله .عمت بلوى شخص به فالقياس العفو

وفي  ،(7)روار البخاري ((ينها ر س واالألقى الروثة  بح رين وروثة

ابل أ ل  ىالمأ ول المذ  ةوأنفح ،الن س ومعناهما ،(( سر))(8)رواية

األنفحة تطلق على  رش  (10)واال البلقيني (9)اهرر على األصاطالعل  

وهو مراد ، وعلى اللبن الذي فيها ،(12)طاهر بال خال    وهو، (11)السخلة
                                                           

 (.551 2والم موع للنووي ) ، (419 1البيان للعمراني ) :( انظر1)

( تحقيق نو  194تتمة اسبانة للمتولي )ص :انظر (   م به المتولي.2)

  ال هني.

 (. 18 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 ، (446 1والبيان للعمراني ) ، (256 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

 (.409 1والن م الوهاج للدميري ) ، (573 2والم موع للنووي )

والن م الوهاج للدميري  ، (32 1عمدو السال  البن النقيب ) :( انظر5)

(1 409.) 

 (.148( التحقيق للنووي )ص6)

باب ال يستن ى بروث برام  ،  تاب الوضور ، (43 1( صحيا البخاري )7)

(156 .) 

باب  ،  تاب الطهارو وسننها ، (114 1ابن ما ة في سننه ) ( أخر ها8)

 (.314والنهي عن الروث والرمة برام ) ، االستن ار بالح ارو

وشرح مش ل الوسيط البن  ، (187 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

والن م الوهاج  ، (232 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (59 1الصالح )

 (.415 1للدميري )

 ( لم أا  عليه.10)

 (.413 1الصحاح لل وهري ) :( انظر11)

 (.62 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر12)
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ب سر الهم و وفتا  واسنفحة ،واألر ا الن اسة (2)والنووي (1)الرافعي

والروث يتناول الخارج من اآلدمي وغيرر فهو أحسن من  ،(3)الفار

 ًوبول قوله. [أ23 ]أ  الختصاصها باآلدمي ًبالعذرو (4)تعبير المحرر

روار  ((ف ن عامة عذاب القبر منه، ستن هوا من البولا))لقوله 

 (7)وايل ،وبوله طاهران ين روث ما يؤ ل لحمه (6)وايل ،(5)الداراطني

 قوله .بطهارتهما من السم  وال راد وروث ما ال نفس له سائلة

 ،(8)متفق عليه ((ياسل ذ رر ويتوضأل))للسائل عنه لقوله  ًومذي

 ،(9)وهو ب س ان الذال المع مة ويقال ب سرها مر تشديد اليار وتخفيفها

عند [ ب22]ب مار أبيض رايق يخرج بال شهوو اوية وال دفق 

وهو ب س ان الدال  ،(1)فيها لإل ماع ًوودي قوله .(10)مالعبة أو نظر

                                                           

 (.187 1( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.570 2( الم موع للنووي )2)

لسان العرب البن منظور  ، (413 1الصحاح لل وهري ) :( انظر3)

 (.190وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص ، (227 14)

 (.15المحرر للرافعي )ص( 4)

باب ن اسة البول واألمر  ،  تاب الطهارو ، (232 1( سنن الداراطني )5)

 ، وصححه األلباني ، ¢مرسل عن أنس  :واال ، (464بالتن ر منه برام )

 (.3002( برام )576 1صحيا ال امر الصاير و يادته ) :انظر

 (.191 2( االه الروياني في بحر المذهب )6)

 ، (418 1البيان للعمراني ) :الخرسانيون و ها  ضعيفا . انظر( ح ار 7)

 (.550 2والم موع للنووي )

باب غسل المذي والوضور منه  ،  تاب الاسل ، (62 1( صحيا البخاري )8)

 ، (102 3وصحيا مسلم ) ، ولفظه )توضأ واغسل ذ ر ( ، (269برام )

  رر ويتوضأ(.ولفظه )ياسل ذ ، (303باب المذي برام ) ،  تاب الحيض

ثالث لاات مذي ب س ان الذال وتخفي  اليار ومذي ب سر الذال  ( في المذي9)

وتشديد اليار ومذي ب سر الذال وتحفي  اليار السا نة ويقال مذى وأمذى بتشديد 

 (.38تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :الذال. انظر

، (142-141 2الم موع للنووي ) :وال يعقبه فتور. انظر( في الاالب 10)

 (.411 1والن م الوهاج للدميري )
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المهملة مار أبيض ثخين يخرج عقب البول يذا  انت الطبيعة 

وكذا مني غير اآلدمي في  قوله .(2)مستمس ة أو عند حمل شير ثقيل

األصح قلت األصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما 

ألن ً(3)مني اآلدمي ر ال   ان أو امرأو طاهر على المشهور وهللا أعلم

 ((ثم يصلي فيه من ثوب رسول ه  المني   انت تح    ))~عائشة 

 ،ألنه يخرج من مخرج البول ًأنه ن س مطلقا   والثاني ،(4)متفق عليه

نقله القاضي أبو وهو ممنوع فقد شق ذ ر ر ل بالروم فو د مختلفا  

يستحب غسله رطبا  وفر ه يابسا  ولو بال ولم  فعلى األول ،(5)الطيب

ومني ال لب والخن ير وفرع  ،ياسل ذ رر يتن س منيه بمالااو المنفذ

غيرهما من المأ ول وغيرر فيه  ومنيُّ  ،(6)أحدهما ن س بال خال 

ما ح م أنه ن س لالستحالة وين (8)أصحها عند الرافعي (7)ثالثة أو ه

 ًأنه طاهر (9)وأصحها عند المصن  ،بطهارته من اآلدمي ت ريما  له

أنه طاهر من  وثالثها ،ألنه أصل حيوان طاهر فأشبه مني اآلدمي

 ولبن ما ل يؤكل غير اآلدمي قوله .المأ ول ن س من غيرر  اللبن

                                                                                                                                                             

 الحاشية السابقة. :( انظر1)

 (.233 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (321 1التهذيب للباوي ) :( انظر2)

 ، (188 1وفتا الع ي  للرافعي )، (184 1التهذيب للباوي ) :( انظر3)

 (. 553 2ي )والم موع للنوو

باب غسل المني وفر ه برام  ،  تاب الوضور ، (55 1( صحيا البخاري )4)

باب ح م المني برام  ، (  تاب الطهارو88 3وصحيا مسلم ) ، (230)

(288.) 

 (.554 2الم موع للنووي ) :( واال به الثوري واألو اعي وغيرهم. انظر5)

 (.67 1خيار للحصني )و فاية األ ، (555 2الم موع للنووي ) :( انظر6)

وال ويني في  ، (587 2) الحاوي ال بير( ذ ر هذر األو ه الماوردي في 7)

 (.421 1والعمراني في البيان ) ، (209 2نهاية المطلب )

 (.191 1( فتا الع ي  للرافعي )8)

 (.17 1وروضة الطالبين ) ، (555 2للنووي الم موع  ) :( انظر9)
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ولبن ال لب والخن ير وفرع  ،(2)والنص (1)لبن المأ ول طاهر باس ماع

ت ريما   (4)ولبن اآلدمي طاهر على الصحيا ،(3)ن س باالتفاا أحدهما

ومقتضى يطالا  ،نه ن س يحل شربه للطفل للضروروي (5)وايل ،له

في  الم  ماعة من والمصن  وغيرر طهارو لبن الصايرو والر ل 

بن اسة لبن الر ل  (7)و  م ابن الصباغ ،(6)المتقدمين ما يدل عليه

ين لبن  (9)واال ابن الصباغ وغيرر، الصايروبن اسة لبن  (8)والعمراني

والفتوى عليه  (11)اال ابن العماد ،طاهر (10)واال الروياني، الميتة ن س

الفتوى على  واال في لبن الصايرو والر ل، تفريعا  على طهارو الميت

ألنه ًواعلم أن مني الصايرو ينباي القطر بن استه ثم اال ،الطهارو

وينباي أن  ،الولد ابل التاسعة هيخلق منألنه ال  ًليس بمني حقيقة

ولعل السبب في يلحاا اللبن بالمني أن اللبن لما  ان  ،ي ون لبنها  ذل 

لتربية الطفل وحياته صار  أنه أصل آدمي  المني وبهذا تت ه الفتوى 

                                                           

 (. 412 1والن م الوهاج للدميري ) ، (324 1اساناع البن القطان ) :( انظر1)

]سورو { ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ} :( ومن ذل  اوله تعالى2)

{ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ: }واوله تعالى. [21المؤمنون:

 . [66]سورو النحل:

 (.412 1والن م الوهاج للدميري ) ، (569 2الم موع للنووي ) :( انظر3)

 الحاشية السابقة.  :( انظر4)

( يلى أبي القاسم بن يسار 745 5) الحاوي ال بير( نسبه الماوردي في 5)

 هو مذهب تفرد به".:"واال ، األنماطي

 (.48 2المهمات لدسنوي ) :( انظر6)

وهو في  تاب الرضاع من  ، (48 2( نقله األسنوي في المهمات عنه )7)

 الشامل البن الصباغ  ما االه ابن الرفعة والدميري. ولم أا  عليه. 

 (. 139 11للعمراني ) (  البيان8)

 (.244 1والم موع للنووي ) ، (156 11البيان للعمراني ) :( انظر9)

 (.53 5( بحر المذهب للروياني )10)

  ."مخطوط"ب[14 1( التعقيبات على المهمات البن عماد األفقهسي ]11)
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ولبن ما ال  .بتن يس لبنها يال أن ي ون صالحا  لتربية الطفل انتهى

  .(1)على الصحيا يؤ ل ن س  

بيض المأ ول طاهر  لبنه وفي غيرر و هان  منيه والبيضة   فرع

المأخوذو من الحيوان بعد موته طاهرو على األصا الم  وم به في 

ألنه  ًن س ايل (3)والعنبر ،ب اشرها ويال فن سةن تصل  ي (2)الشرحين

ألنه ينبت في  ًطاهر وايل ،يستخرج من بطن دويبة ال يؤ ل لحمها

وأما ال باد فقال في شرح  (4)وصوبه ابن العماد ،البحر ويلفظه

ينه عرا سنور بري فعلى  ونسمعت  ماعة من الثقات يقول (5)المهذب

أنه لبن  (7)والروياني (6)واال الماوردي ،هذا ي ون طاهرا  بال خال 

ففي  ،ال يؤ ل لحمهما  (8)[لبن]ف ذا النا بن اسة  ااال ،سنور في البحر

أن  في البير بعد النقل عن الروياني (9)وذ ر ال ر شي ،هذا و هان

ألن الصحيا حل  ًوصحة بيعه، المصن  اال الصواب طهارته

                                                           

 (.569 2والم موع للنووي ) ، (186 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 مخطوط"."ب[8 1والشرح الصاير للرافعي ] ، (193 1( فتا الع ي  )2)

 (.413 1( ذ ر الو هين فيه الدميري في الن م الوهاج )3)

وصوبه أيضا   خطوط"، م" ب[13 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]4)

 وأ ثر الفقهار على طهارته".:"واال ، (144 3الروياني في بحر المذهب )

 (.574 2( الم موع للنووي )5)

 (.749 5للماوردي ) الحاوي ال بير( 6)

 (.53 5( بحر المذهب للروياني )7)

وهو المثبت ، هوالصواب ما أثبت  ، لبن""وفي نسخة ب ، بول""( في نسخة أ8)

 في أصل ال الم المنقول منه.

أخذ عن الشيخين:  مال الدين  ، ( محمد بن بهادر بدر الدين ال ر شي9)

، ورحل يلى حلب يلى شهاب الدين األذرعي ، اسسنوي وسراج الدين البلقيني 

 :من مؤلفاته ، وتخرج بمالطاي في الحديث وسمر الحديث بدمشق وغيرها

 وامر وخادم الشرح والروضة وشرح  مر ال ،ت ملة شرح المنهاج لإلسنوي

طبقات ابن شهبة  :ر(. انظر794توفي )، وتخريج أحاديث الرافعي ، للسب ي 

 (. 134 5والدرر ال امنة البن ح ر ) ، (168 3)
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طيب   باد  سحاب (1)واال في القاموس ،حيوان البحر وحل لبنه

دابة يحلب منها  ال بادو موغلط الفقهار واللاويون في اوله ،معرو 

ي تمر تحت  رشا  الطيب وهو  وال باد ،وينما الدابة السنور ،الطيب

أي  ميتة  المنفصل من الحي كميتةوالجزء  قوله .ذنبها على المخرج

اطر من البهيمة وهي حية ا م)) ذل  الحي ل وال الحياو منه ولقوله 

 (4)ونقل ابن المنذر (3)وصححه الحا م (2)حسنه الترمذي ((فهو ميت

وأفهم  الم المصن  أن مشيمة اآلدمي والعضو المبان  ،اس ماع عليه

وهو الصحيا على ما االه  (5)منه ومن السم  وال راد طاهر

ن اسة والمنصوص الذي عليه ال مهور  (7)اال األسنوي ،(6)الرافعي

المشيمة و  ر اآلدمي يعني المنفصل في حياته صرح به في 

بأن الحرمة ينما هي ل ملة  (9)وعلله في البيان اال ،(8)المهمات

 قوله .(10)أما المنفصل بعد موته فح مه ح م ميتته بال ش  ،األبعاض

أي يذا اطر أو اص و ذا ين نت  أو تناثر في  شعر المأكول فطاهر
                                                           

 (.412 1( القاموس المحيط للفيرو بادي )1)

باب ما اطر من الحي فهو ميت  ،  تاب األطعمة ، (74 4( سنن الترمذي )2)

 ، (  تاب الصيد111 3داود في سننه )والحديث أخر ه أبو  ، (1480برام )

وابن ما ة في سننه  ، (2858باب في صيد اطر منه اطعة برام )

 ، (3216باب ما اطر من البهيمة وهي حية برام ) ،  تاب الصيد ، (1072 2)

( برام 987 2وصححه األلباني في صحيا ال امر الصاير و يادته )

(5652.) 

 ، (7150 تاب األطعمة برام ) ، (137 4(المستدر  على الصحيحين )3)

 هذا حديث صحيا اسسناد ولم يخر ار.  :واال

 (.617 2( اساناع البن المنذر )4)

 (.414 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 (.172 1( فتا الع ي  للرافعي )6)

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني(696 1(  افي المحتاج لدسنوي )7)

 (. 43 2( المهمات لدسنوي )8)

 ألن الحرمة ل ملته ال ألبعاضه".:"وعبارته ، (424 1( البيان للعمراني )9)

 (.414 1والن م الوهاج للدميري ) ، (414 2المهمات لدسنوي ) :( انظر10)
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يرد على المصن  الشعر ال ائن على العضو المبان من  وال، (1)األصا

ألن العضو غير مأ ول  ًوين  ان الشعر ن سا  في األصا ،المأ ول

 (2)ومرادر ما يشمل الصو  والوبر والشعر  ما نطقت به اآلية ال ريمة

رو المس  يذا انفصلت في حياو أويستثنى أيضا  ف ،ةفي معرض المن  

أما المس  فطاهر اطعا  ف ن  ،خالفا  لما أفهمه (3)الظبية في األصا

واحتر  بالمأ ول عن  ،(4)انفصلت بعد الموت فن سة على الصحيا

النا ين س [ أ23]أ  غيرر  الحمار ف ن شعرر يذا انفصل ي ون ن سا  يذا

ولو لم يعلم هل هو من مأ ول أو غيرر  ،(5)الشعر بالموت وهو األظهر

وليست العلقة والمضغة ورطوبة  قوله .الطهارو (6)فاألصا من  وائدر

فدنها  ًأما العلقة أي في المسائل الثالث الفرج بنجس في األصح

 وايل ،لمفهوم اآلية ً(7)ليست دما  مسفوحا  أي سائال  ف انت طاهرو

 وأما المضاة وهي ،فأشبه الحيض ،ألنها دم خارج من الرحم ً(8)ن سة

 ميتة اآلدمي  (1)ن سة وايل ،(9)بالطهاروستحيل اطعة لحم فأولى ت العلقة

                                                           

و فاية األخيار للحصني  ، (415 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

(1 521 .) 

 . [80]سورو النحل: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ} :( وهي اوله تعالى2)

 (.556 2والم موع للنووي ) ، (193 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 .(17 1) للنووي وروضة الطالبين،(62 1بحر المذهب للروياني ):( انظر4)

 (.415 1والن م الوهاج للدميري ) ، (242 1الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.242 1و ذل  الم موع للنووي ) ، ( 44 1( روضة الطالبين للنووي )6)

وصرح  ، ونسب هذا القول للصيرفي ، ( ح ار الربير عن الشافعي7)

وفتا  ، (587 2للماوردي ) الحاوي ال بير :بتصحيحه الرافعي والنووي. انظر

و فاية النبيه  ، (559 2والم موع للنووي ) ، (189-188 1للرافعي ) الع ي 

 (.253 2البن الرفعة )

والبيان  ، (93)ص المهذب للشيرا ي :( اال به أبو يسحاا الشيرا ي. انظر8)

 (.253 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (422 1للعمراني )

نهاية المطلب لل ويني  :( استظهرر ال ويني واطر به األ ثرون. انظر9)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (189-188 1وفتا الع ي  للرافعي ) ، (309 2)

(2 253.) 
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بخال   (2)فدنها  العرا ًوأما رطوبة الفرج ،يذا النا بن استها

ألنها  ًأنها ن سة والثاني ،ف نها ن سة ،الرطوبة الخار ة من الباطن

وفائدو  ،(3)وصححه  ماعة، ف انت منها ،متولدو من محل الن اسات

 ،(5)ر الم امر َ وذَ  ،(4)البيضالخال  في تن يس منيها وو وب غسل 

 ،ال ي ب غسله ي ماعا   (6)الصباغابن [ ب23]أ  وأما الولد ففي فتاوى

 ل المصن  عن اولدَ فيه و هين وعَ  (7)وح ى في شرح المهذب

اال  .ألن فرج المرأو والبهيمة في ذل  سوار ًفرج المرأو (8)المحرر

ف ن مني  ،باآلدميو ان الصواب تقييد العلة والمضاة  (9)األسنوي

والعلقة والمضاة أولى بالن اسة من  ،(10)غيرر ن س عند الرافعي

وظاهر يطالا ال مهور وتعليلهم يقتضي  (11)اال ابن النقيب ،المني

يال أنهم ااسوا الطهارو على  اال ،-يعني في اآلدمي وغيرر-التعميم 

                                                                                                                                                             

والبيان ، (186 1والتهذيب للباوي ) ، (78( انظر: اللباب للمحاملي )ص1)

 (.422 1للعمراني )

( أن الشافعي نص على 377-376 1) ال بيرالحاوي ( ذ ر الماوردي في 2)

والنووي في  ، (15ذل  في بعض  تبه واد ر حه الرافعي في المحرر )ص

 (.254 2وابن الرفعة في  فاية النبيه ) ، (18 1روضة الطالبين )

،  ور حه (: أنه نص الشافعي285 1( بل ذ ر العمراني في البيان )3)

فحصل "(:570 2وي في الم موع )اال النو، و(93الشيرا ي في المهذب )ص

في المسألة اوالن منصوصان للشافعي أحدهما ما نقله المصن  واآلخر نقله 

 ."واألصا طهارتها الحاوي ال بيرصاحب 

 (.193 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

 (.191 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.556 2( نقله عنه النووي في الم موع )6)

 الحاشية السابقة.  :( انظر7)

 (.15( المحرر للرافعي )ص8)

 (.701 1و افي المحتاج لدسنوي ) ، (52 2( المهمات )9)

 (  ما سبق اريبا .10)

 ( لم أا  عليه. 11)
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الرافعي وال يتمشى في غير اآلدمية ف ن فيه خالفا  اويا  صحا  ،المني

الخال  في الرطوبة  (1)واال األسنوي !ف ي  يقاس عليه ،ن استه

 ،التعبير بالصحيا في المضاة (2)وفي الروضة ،اوالن منصوصان

 (4)وصوب األسنوي ،القطر بالطهارو فيها (3)وصحا في شرح المهذب

أي ال بالاسل وال  ول يطهر نجس العين قوله .طريقة الخال 

والاسل  ،فدنه شرع س الة ما طرأ على العين ًالاسلأما  ،باالستحالة

رت وأما االستحالة فدن العين بااية وينما تاي   ،هنا ي يد في التن يس

بقاؤها على  (5)صفتها فلو احترات العين الن سة فصارت رمادا  فال ديد

فانقلبت ملحا  أو  (7)أو الطرانة (6)و ذا لو ألقيت في المالحة ،الن اسة

لطول المدو  ًبالتراب فصار على هيئته (9)أو اختلط ال بل (8)نطرونا  

إل  قوله .وهذا  له مقتضى  الم المصن  ،على الصحيا في الثالث

سوار  انت محترمة أو غير  ، بنفسهاأي انقلبت خال   تخللت خمر  

ال يحل خل وخمر )) خطب فقال لما روي أن عمر  ًمحترمة

                                                           

، (701 1و افي المحتاج لدسنوي ) ، (51 2المهمات لدسنوي ) :( انظر1)

 .تحقيق  محمد سند الشاماني

 (.18 1)( روضة الطالبين للنووي 2)

 (. 559 2( الم موع للنووي )3)

 (.701 1و افي المحتاج لدسنوي ) ، (51 2المهمات ) :( انظر4)

 (.579 2والم موع للنووي ) ، (324 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

ومختار  ، (65 5تهذيب اللاة للهروي ) :منبت الملا. انظر :( المالحة6)

 ".ملا"( مادو264الصحاح للرا ي )ص

 ، هو البورا :والنطرون ، : وما يوضر بها يسمى نطرونا( الطرانة7)

هو ملا يذوب بسهولة في المار الدافئ وبصعوبة في المار البارد.  :والبورا

وتاج العروس  ، ( مادو )نطر(237 2القاموس المحيط للفيرو بادي ) :انظر

والمع م الوسيط لم مر اللاة العربية  ، مادو )نطر( (243 14لل بيدي )

 (  لمة )البورا(. 76 1)

 ( انظر الحاشية السابقة.8)

والم بلة: الموضر  ، : الروث. و بلت ال رع أ بله  بال يذا سمدته( ال بل9)

 (.334 1)  مهرو اللاة البن دريد األ دي :الذي يطرح فيه ال بل.انظر
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بدأ أي يقلبها ه ي   واوله ،(1)روار البيهقي ((بدأ ه يفسادهافسدت حتى ي  

فلو لم نقل  ،وألن العصير ال يتخلل يال بعد التخمر ًخال  باير عالج

ويطالا المصن   ،(2)لتعذر اتخاذ الخل وهو  ائ  ي ماعا   ًبالطهارو

وبه صرح القاضي أبو  ،أن النبيذ ال يطهر بالتخللالخمر يقتضي 

وكذا  قوله .والمختار خالفه (4)اال السب ي ،(3)الطيب في  تاب الرهن

ألن  ًأي ف نها تطهر إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في األصح

ألن يمسا ها ًال تطهر (6)وايل ،(5)سبب التن س وهو اسس ار اد  ال

ألن التخليل بطرح ملا ًفال بطرح شيء  لت فإن خل   قوله . ذل  محرم

لما  ً(7)والخل الحاصل منها ن س ،أو خل أو ع ين أو نحور حرام

 فقال ؟س ئل الخمر أتتخذ خال   ن النبي أ))¢عن أنس (8)روار مسلم

ولو وار فيها  ،ألن يمسا ها  ائ  ًالمحترمةي و  تخليل  (9)وايل ،((ال

 قوله .خالفا  لما أفهمه (10)من غير اصد لم تطهر على األصا شير  
                                                           

باب العصير المرهون  ،  تاب الرهن ، (62 6( السنن ال برى للبيهقي )1)

وال يحل تخليل الخمر بعمل آدمي برام  ، يصير خمرا  فيخرج من الرهن

(11201.) 

وفتا الع ي  للرافعي  ، (157 6لمطلب لل ويني )( انظر: نهاية ا2)

 (.72 4وروضة الطالبين للنووي ) ، (82 10)

 تحقيق   سعيد القحطاني. ، (789 2( التعليقة ال برى للطبري )3)

 تحقيق   القايدي. ، (274 1( االبتهاج للسب ي )4)

 (.576 2والم موع للنووي ) ، (158 6نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

والن م الوهاج للدميري  ، (262 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر6)

(1 418.) 

وحلية العلمار للقفال الشاشي  ، (155 6نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

(1 245.) 

باب تحريم تخليل الخمر برام  ،  تاب األشربة ، (74 7( صحيا مسلم )8)

(1983.) 

وهو و ه ضعي   ما االه  ، هو المذهب( ح ار الرافعي و ها  وليس 9)

 (.577 2والم موع للنووي ) ، (83 10فتا الع ي  للرافعي ) :النووي. انظر

 (.577 2الم موع للنووي ) :( انظر10)
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احترا  من  لد ال لب والخن ير وفروعهما ف نه  وجلد نجس بالموت

ومن  لد اآلدمي والسم   ،(1)طهر بالدباغين س في حال الحياو فال 

وينما عبر بال لد دون اسهاب لعموم  ،(2)دبغتوال راد ف نها طاهرو فال 

فيطهر بدبغه  قوله .(3)ال لد ف ن اسهاب لاة  لد المأ ول ابل الدبغ

ذا دبغ اسهاب فقد ي)) لقوله  ظاهره وكذا باطنه على المشهور

وال فرا في ذل   وهو يدل على طهارو  ميعه ،(4)روار مسلم ((طهر

اال  ،((هور  ل أديم دباغهط  ))لقوله  ًبين  لد المأ ول وغيرر

 فعلى األول ،ال يطهر باطنه (7)وفي اول ،(6)رواته ثقات (5)الداراطني

يحل بيعه والصالو فيه واستعماله في األشيار الرطبة وأ له من 

الصواب القطر بطهارو  (8)واال في الروضة ،المأ ول دون غيرر

األظهر تحريم أ ل  لد  فقال ،ثم استثنى األ ل ،الباطن ومايترتب عليه

  .المأ ول

 ً(9)لو  ان على  لد الميتة المدبوغ شعر لم يطهر في األظهر  فرع

وعلى هذا يعفى عن  (1)اال في شرح المهذب ،ألنه ال يتأثر بالدباغ
                                                           

 (. 18 1( بال خال . انظر:  فاية األخيار للحصني )1)

 (.216 1الم موع للنووي ) :( انظر2)

ومختار الصحاح للرا ي  ، (95مقاييس اللاة البن فارس )ص :( انظر3)

 (.13)ص

باب طهارو  لود الميتة بالدباغ  ،  تاب الحيض ، (165 3( صحيا مسلم )4)

 (.366برام )

 (.124باب الدباغ برام ) ، (  تاب الطهارو72 1( سنن الداراطني )5)

( برام 730 2ته )صحيا ال امر و ياد :صحيا. انظر :( واال األلباني أيضا  6)

(3934.) 

فتا الع ي  للرافعي  :( وهو القول القديم في المذهب الشافعي. انظر7)

والم موع  ، (116 1وشرح مش ل الوسيط البن الصالح ) ، (229 1)

 (.229 1للنووي )

 (.42 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 ، (217 1التعليقة للقاضي حسين ) :( وهو المشهور عند ال مهور. انظر9)

 (.269 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (239 1والم موع للنووي )
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وله ضقوله والدبغ نزع ف .ويح م بطهارته ،القليل البااي عن ال لد

في  لقوله  ًبالموحدو (4)بالمثلثة والشب   (3)والشث   (2)ظأي  القر يفر ِ حِ ب

[ ب23]ب يطهرها  فقال .ينها ميتة فقالوا ؟و أخذتم يهابهال))شاو ميتة

 (7)وصححه ابن الس ن (6)وغيرر (5)روار أبو داود ((المار والقرظ

 ولفضوال ،(1)على األصا (9)وي و  بالن س  ذرا الطيور ،(8)والحا م

                                                                                                                                                             

 (.239 1( الم موع للنووي )1)

وبعضهم  ، حب معرو  يخرج في غل   العدس من ش ر العضار :( القرظ2)

ف ن الورا ال يدبغ به وينما  ، وهو تساما ، يقول: هو ورا السلم يدبغ به األديم

والنهاية في غريب  ، (1177 3الصحاح لل وهري ) :يدبغ بالحب . انظر

( 407والمصباح المنير للفيومي )ص ، (38 4الحديث البن األثير )

 ارظ"."مادو

تهذيب اللاة  :. انظرش ر طيب الريا مر الطعم ينبت بال بال :( الشث  3)

والنهاية في غريب الحديث البن األثير  ، (186 11لد هري الهروي )

 شثث"."مادو ، (398 2)

 :واد يدبغ به ال لود. انظر ، : ح ر معرو  من ال واهر يشبه ال اج( الشب  4)

ريب الحديث البن األثير والنهاية في غ ، (7 14لسان العرب البن منظور )

 شبب"."( مادو248والمصباح المنير للفيومي )ص ، (393 2)

باب في أهب الميتة برام  ،  تاب اللباس ، (66 4( سنن أبي داود )5)

(4126.) 

باب ما يدبغ  ،  تاب الفرع والعتيرو ، (174 7( أخر ه النسائي في سننه )6)

( من حديث 333 6واسمام أحمد في مسندر ) ، (4248به  لود الميتة برام )

وأخر ه ابن حبان  ، (26876برام )‘ ميمونة بنت الحرث الهاللية  وج النبي 

باب ذ ر البيان بأن االنتفاع ب لود الميتة بعد الدباغ  ، (106 4في صحيحه )

 (.1291 ائ  برام )

 (.80 1التلخيص الحبير البن ح ر ) :( انظر7)

ول ن نقل ذل  ابن ح ر في التلخيص  ، حيا الحا م له( لم أا  على تص8)

(برام 929 2وصححه األلباني في صحيا ال امر الصاير و يادته ) ، (80 1)

(5234-1695.) 

مختار الصحاح  :: هو خرؤر وهو  التاوط من اسنسان. انظر( ذرا الطير9)

 (174اح المنير للفيومي )صوالمصب ، (93للرا ي )ص
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أن يطيب ريحه بحيث  وضابط ن عها ،(2)هي الفضالت المعفنة لل لد

أي  ل شمس وتراب قوله .(3)لو يقر في المار لم يعد يلى الفساد والنتن

ألن ًال ي في الت ميد بهما أو بأحدهما وين    ال لد وطاب ريحه

ي في  (5)وايل، (4)ف ذا نقر في المار فسد ،الفضالت ال ت ول بل ت مد

 قوله .ي في (7)وايل ،(6)وال ي في الملا أيضا  على المنصوص ،أحدهما

ب ألن المال   ًأي في أثنار الدبغ ول يجب الماء في أثنائه في األصح

، (9()8)((ذا دبغ اسهاب فقد طهري))‘على الدباغ اسحالة وسطالا اوله 

طهرها المار ي))وللحديث ،تاليبا  لمعنى اس الة ًي ب (10)والثاني

 قوله .باألدوية ر  وعلى هذا ال يضر  ون المار متاي   ،(11)((والقرظ

يعني فيفتقر يلى غسله  نجس كثوب  أي من  لود الميتات  والمدبوغ

ألن ما يدبغ به ين س بمالااو ال لد ف ذا  ًبالمار الطهور بعد الدباغ
                                                                                                                                                             

وفتا الع ي  للرافعي  ، (175 1التهذيب للباوي ) :( و  م به الباوي انظر1)

 (.225 1والم موع للنووي ) ، (292 1)

 (.265 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (231الوسيط للا الي )ص :( انظر2)

ونهاية المطلب  ، (22 1األم للشافعي ) :انظر¬. ( نص عليه اسمام الشافعي 3)

 (.293 1وفتا الع ي  للرافعي ) ، (26 1المطلب لل ويني )

وفتا الع ي   ، (57 1بحر المذهب للروياني ):( ونصرر الروياني. انظر4)

 (.42-41 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (293 1للرافعي )

 (293 1فتا الع ي  للرافعي ) :( اال به بعض األصحاب. انظر5)

الم موع  :علي الطبري في اسفصاح أن الشافعي نص عليه. انظر ( نقله أبو6)

 (.224 1للنووي )

 (. 26 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

 (.303( سبق تخري ه اريبا  )ص8)

والم موع  ، (175 1التهذيب للباوي ) :الباوي. انظر( ور ا هذا الو ه 9)

 (. 226 1للنووي )

الحاوي  :"هو أصا وأايس". انظر:( ورح ه الرافعي والروياني واال10)

وبحر المذهب  ، (28 1ونهاية المطلب لل ويني ) ، (88 1للماوردي ) ال بير

 (.293 1وفتا الع ي  للرافعي )، (57 1للروياني )

 (.304اريبا  في )ص( سبق تخري ه 11)
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ال ي ب غسله يذا  (2)وايل ،(1) الت ن اسة ال لد بقي ن اسة ما دبغ به

ا غ   من كلب   وما نجس بمالقاة شيء   قوله . ان الدباغ بطاهر سل سبعا

هور ينار أحد م يذا ولغ فيه ال لب أن ط)) لقوله  ًإحداهن بالتراب

ويذا ثبت ذل  في  ،(3)روار مسلم ((ياسل سبر مرات أوالهن بالتراب

ففي غير لعابه من روثه  ،لعابه مر أن فمه أطيب ما فيه ل ثرو ما يلبث

واد شمله يطالا  ،(4)وله ودمه وعراه وشعرر من باب أولىوب

ي في في غير اللعاب  وايل ،لم من ذل  غلظ ن استهوع   ،المصن 

 ،وهو اوي من حيث الدليل (5)اال في شرح المهذب ،غسله مرو

بما دل عليه  الم المصن  من أ  ار التراب في  (6)وصرح األصحاب

وعن نص  ،أنه متفق عليه (7)واال في شرح المهذب ،أي  الاسالت شار

ونقل  ،ف ن لم يفعل فما ابل األخيرو ،أنه يستحب في األولى (9()8)حرملة

                                                           

 (.72 1البيان للعمراني ) :( االه أبو يسحاا. انظر1)

 (.225 1الم موع للنووي ) :( انظر2)

باب ح م ولوغ ال لب برام  ،  تاب الطهارو ، (77 3( صحيا مسلم )3)

(279.) 

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (261 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

(2 272.) 

 (.586 2( الم موع للنووي )5)

وبحر المذهب للروياني  ، (473 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر6)

 (.430 1والبيان للعمراني ) ، (190 1والتهذيب للباوي ) ، (243 1)

 (.582 2( الم موع للنووي )7)

المصري  ان يماما  ليال رفير ( حرملة بن يحيى بن عبد ه ال ميلي 8)

 ان أ ثر أصحابه  ، وروى عنه  ثيرا   ، ¬صاحب اسمام الشافعي  ، الشأن

 ، و ان حافظا  للحديث ، اختالفا  يليه وااتباسا  منه

. وروى عنه مسلم بن الح اج توفي سنة "المختصر"و"المبسوط"وصن 

وسير أعالم النبالر  ، (64 2وفيات األعيان البن خل ان ) :ر(. انظر243)

 (.127 2وطبقات السب ي ) ، (391-389 11للذهبي )

التعليقة ال برى في الفروع  :( نقله عنه القاضي أبو الطيب الطبري. انظر9)

 تحقيق  عبيد بن سالم العمري. ، (158ألبي الطيب الطبري )
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واال  ،األخرى وأعن نص البويطي التقييد باألولى  (1)األسنوي

وفي  (3)و ذل  روي عن رسول ه  ،وال يطهرر غير ذل  (2)الشافعي

 (6)اال ابن العماد ،فتعين األخذ به (5)اال في المهمات ،نحور أيضا   (4)األم

أي ال يطهرر غير السبر مر  ،غير ذل  أ[24]أ  اول الشافعي ال يطهرر

  .التراب

مقتضى  الم المصن  أن الاسالت الم يلة لن اسة ال لب   فروع

 ،والفتوى عليه (7)العينية تعد من السبر وهو األصا في الشرح الصاير

الم يلة للعين أن الاسالت  (9)وصحا في الروضة ،(8)االه في المهمات

ولم أر من  (10)اال في شرح المهذب ،ال تحسب وايل. تعد مرو واحدو

ويقوم مقام  .ولعل أصحها أنها تحسب مرو انتهى ،صرح بأصحها

غسله سبعا  وضعه في مار  ار  و ريانه عليه سبعا   ما   م به في 

 (12)وتحري ه في المار الرا د سبعا   ما ذ رر الباوي ،(11)الشرح الصاير

ولو  ،(1)ولو واعت في اسنار بعد الولوغ ن اسة  فى السبر ،(13)وغيرر

                                                           

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني(719 1(  افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.113)ص صر البويطي( مخت2)

 ، (151 1أخر ها الترمذي ) ()أوالهن أو أخراهن()( فقد ورد في رواية 3)

 (.91باب ما  ار في سؤر ال لب برام ) ،  تاب الطهارو

 (.19 1( األم للشافعي )4)

 (.87 2( المهمات لدسنوي )5)

 مخطوط""  أ[26 1المهمات البن عماد ]( التعقيبات على 6)

 مخطوط"." ب[15 1( الشرح الصاير للرافعي ]7)

 (.93 2( المهمات لدسنوي )8)

 (.32 1( روضة الطالبين للنووي )9)

 (.588 2( الم موع للنووي )10)

 مخطوط"."ب[15 1( الشرح الصاير للرافعي ]11)

 (.193 1( التهذيب للباوي )12)

 (.424 1والن م الوهاج للدميري ) ، (144 1ووي )الم موع للن :( انظر13)
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واعت اطرو مما ولغ فيه ال لب على شير و ب غسله سبعا  وتعفيرر 

ولو ولغ في اسنار  الب أو  لب مرات  فى لل مير سبر على 

ولو تطاير شير من يحدى الاسالت فأصاب شيئا  و ب  ،(2)الصحيا

ولو أ ل لحم  لب لم ي ب  ،(3)ا  وتعفيرا  فيه على حسب ما بقي عدد

واألظهر تعي ن  قوله .(4)تسبير محل االستن ار نقله الروياني عن النص

ن للتطهير فال يقوم غيرر مقامه ي  وألنه  امد ع  ، (5)للحديثً التراب

 (8)ال بل يقوم مقامه ما  ان في معنار  الصابون (7)والثاني ،(6) التيمم

                                                                                                                                                             

 ، (273 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( بال خال . االه ابن الرفعة. انظر1)

والن م الوهاج للدميري  ، (91 20والهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي )

(1 424.) 

بي ( وهو اول أبي العباس بن سريج وأبي يسحاا المرو ي وأبي علي بن أ2)

ثانيها  أنه ياسل ل ل ولوغ  :وهذر المسألة فيها ثالثة أو ه ، هريرو وهو األصا

ف ن  ، سبعا سوار  ان  لبا أو  البا وتنفرد  ل مرو بح مها الستحقاا السبر بها

وين ولغ عشرا غسل سبعين مرو. وهو  ، ولغ مرتين غسل أربر عشرو مرو

ت رار الولوغ من  لب واحد والثالث  أنه ين  ان اسصطخري، اول أبي سعيد 

ا تفى فيه بسبر وين  ان من  الب و ب أن يفرد ولوغ  ل  لب بسبر وال 

وه أعلم.  ، وهو اول بعض المتأخرين هو الو ه الثاني، أعر  بينهما فراا

 ، (434 1والبيان للعمراني ) ، (603 1للماوردي ) الحاوي ال بير :انظر

 (.584 2والم موع للنووي )

وفتا الع ي  للرافعي  ، (247-246 1نهاية المطلب لل ويني ) :انظر( 3)

(1 272.) 

 (.93 1اساناع في حل ألفاظ أبي ش اع للشربيني ) :( انظر4)

)طهور ينار أحد م يذا ولغ فيه ال لب أن ياسل سبر مرات  :‘( وهو اوله 5)

 (. 290أوالهن بالتراب( روار مسلم. واد سبق تخري ه في)ص

 (.263 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

والن م الوهاج للدميري  ، (274 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر7)

(1 424.) 

 ألنه يصر  ً( الصابون: فاعول من صبنت عنه ال أس أي: صرفتها8)

 (.273األوساخ واألدناس. انظر: المصباح المنير للفيومي )ص
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 امد أمر به في التطهير فقام مقامه ما هو في معنار ألنه ً(1)واألشنان

 (3)وفي اول ثالث ،(2) االستن ار وصححه المصن  في رؤوس المسائل

يقوم فيما يفسدر التراب  الثياب دون  (4)وايل ،أنه يقوم عند عدم التراب

 (6)واال األسنوي ،تقوم الاسلة الثامنة مقام التراب (5)وايل ،ما ال يفسدر

ويؤيدر  .التعفير استعمال الرمل الذي له غبار  التيمم انتهىي و  في 

 كلبالوأن الخنزير ك قوله .((حداهن بالبطحاري))(7)رواية الداراطني

ألنه أسوأ  ًأي في و وب الاسل سبعا  من مالااو شير منه والتعفير

 (10)والقديم (9)الذي اطر به بعضهم (8)ال ديدوهذا هو  ،حاال  من ال لب

                                                           

: بضم الهم و وال سر لاة معرب وتقديرر فعالن ويقال له بالعربية ( األشنان1)

 (.24الح ْرض وتأش ن: غسل يدر باألشنان. انظر: المصباح المنير للفيومي )ص

 (.81للنووي )ص( رؤوس المسائل 2)

وروضة الطالبين للنووي  ، (606 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

(1 32.) 

 (.425 1والن م الوهاج للدميري ) ، (583 2الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.584-583 2والم موع للنووي ) ، (431 1البيان للعمراني ) :( انظر5)

 (.721 1(  افي المحتاج لدسنوي )6)

باب ولوغ ال لب في اسنار  ،  تاب الطهارو ، (107 1سنن الداراطني )( 7)

وضعفه األلباني.  ، فيه ابن ي يد ال ارود وهو مترو  :واال ، (192برام )

 (.1746( برام )175 1ال امر الصاير و يادته ) :انظر

 (.101 8ومختصر الم ني ) ، (19 1األم للشافعي ) :( انظر8)

والتذ رو في الفقه الشافعي  ، (617 1للماوردي )  بيرالحاوي ال :(  انظر9)

 (.19 1البن الملقن )

ومنهم من اطر  :واد اال الرافعي ، (191 1التهذيب للباوي ) :( انظر10)

واد تعقب هذا القول بنسبة القديم  ، ب لحاا الخن ير بال لب ولم ي ثبت القول القديم

وهو خطأ  ، للشافعي بقولهم: ين أول من نسبه يليه هو أبو العباس ابن القاص

الحاوي  :حيث أن الشافعي أطلق الاسل وأراد به الاسل سبعا  ال واحدو. انظر

فتا الع ي  للرافعي  ، (436 1البيان للعمراني ) ، (617 1للماوردي ) ال بير

(1 262.) 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

304 

 سائر  ،أنه ي في فيه الاسل مرو بال تراب (1)واختارر في شرح المهذب

والمتولد  ،ألنه ال يصا دليل على يلحااه بال لب في ذل  ًالن اسات

أي في التعفير قوله ول يكفي بين ال لب والخن ير فيه هذا الخال  

أي في المسألتين أما  في األصحتراب نجس ول ممزوج بمائع 

فلتنصيص الحديث على أنه  ًفدنه ليس بطهور وأما المم وج ًالن س

ألن  ًي في التراب الن س (2)وايل ،بالمار والمراد ،ياسله سبعا  

[ أ24]ب  ،المقصود منه االستعانة على القلر بشير آخر فأشبه الدباغ

ألن المقصود من تل  الاسلة ينما هو  ًي في المم وج بالمائر (3)وايل

تقييد المسألة بما يذا غسل ستا   (6)والروضة (5)وفي الشرحين ،(4)التراب

وفيه يشعار بأنه يذا غسله به سبعا   فى المم وج بالمائر  ،بالمار

عدم  (8)وصرح به بعضهم وصحا المصن  في شرح الوسيط ،(7)اطعا  

 (9)يطالا ال تاب وبنى بعضهموهو مقتضى  ،اس  ار في الصورتين

الخال  في أ ثر هذر المسائل على الخال  في أن التعفير هل هو 

 ؟وباير المار (10)هارظولل مر بين نوعي الطهور أو لالست؟ تعبدا  

ويستثنى من  الم المصن  ما يذا أصابت ن اسة ال لب أرضا  ترابية 

                                                           

 (.586 2الم موع للنووي ) (1)

 (.265 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.208 1الوسيط للا الي ) :( انظر3)

 (.425 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

والشرح الصاير  ، (266 1( فتا الع ي  للرافعي )5)

 مخطوط"."ب[15 1للرافعي]

 (.32 1( روضة الطالبين للنووي )6)

. ( بشرط أن ي ون7)  مار 

 (.208( التنقيا شرح الوسيط للنووي )ص8)

 ، (431 1والبيان للعمراني ) ، (191-190 1التهذيب للباوي ) :( انظر9)

 (.580 2والم موع للنووي ) ، (161 1وفتا الع ي  للرافعي )

وي و  أن تقرأ بالطار المهملة أي  ، : االستعانة واالحتياط( االستظهار10)

 (.193 1التنقيا شرح الوسيط للنووي ) :طلب الطهر  امل. انظر
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والوا ب من  ،(1)ف نه ي ب غسلها سبعا  وال ي ب تعفيرها على األصا

 ،(2)التراب مقدار ت در المار ويصل بواسطته يلى  مير أ  ار المحل

وال ي في ذرر على المحل بل البد من  ،ما ينطلق عليه االسم (3)وايل

م  ه بالمار سوار وضر المار على التراب أو التراب على المار 

وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن  قوله .(4)وي في المار ال در

نها  ارت أ))(6)~عن أم ايس بنت محصن (5)لما روار الشيخان نضح

 فأ لسه رسول ه  بابن لها صاير لم يأ ل الطعام يلى رسول ه 

وهي  ((في ح رر فبال على ثوبه فدعا بمار فنضحه ولم ياسله

ر على األظهر وين  ان لفظ  َ وهذا مخصوص بالذَّ  ،الن اسة المخففة

اسل ي)) اال ألن رسول ه  ًالصبي في اللاة يتناول الذ ر واألنثى

 (1)صححه ابن خ يمة (7)((من بول ال ارية وينضا من بول الاالم

                                                           

 (.586 2والم موع للنووي ) ، (431 1البيان للعمراني ) :( انظر1)

 (.266 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.430 1البيان للعمراني ) :( انظر3)

-430 1والبيان للعمراني ) ، (244 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

 (.587 2والم موع للنووي ) ، (190 1التهذيب للباوي ) ، (431

باب بول الصبيان برام  ،  تاب الوضور ، (54 1( صحيا البخاري )5)

باب ح م بول الطفل  ،  تاب الطهارو ، (87 3وصحيا مسلم ) ، (223)

 (.287الرضير و يفية غسله برام )

 ، أخت ع اشة بنت محصن~ ، بن حرثان األسدية محصن ( أم ايس بنت6)

روى عنها من  ، وها رت يلى المدينة ، ‘وبايعت النبي  ، أسلمت بم ة اديما

ونافر مولى  ، وروى عنها عبيد ه بن عبد ه ، الصحابة وابصة بن معبد

واسصابة  ، (1951 4االستيعاب البن عبدالبر ) :حمنة بنت ش اع ٪. انظر

 (.453 8) البن ح ر

باب بول الصبي  ،  تاب الطهارو ، (102 1( أخر ه أبو داود في سننه )7)

 ، (  تاب الطهارو158 1والنسائي في سننه ) ، (376يصيب الثوب برام )

( تاب الطهارو 175 1وابن ما ة في سننه ) ، (304ة برام )باب بول ال اري

وأحمد في  ، (526باب ما  ار في بول الصبي الذي لم يطعم برام ) ، وسننها

وصحا يسنادر  ، (563برام )¢ مسند علي بن أبي طالب  ، (76 1مسندر )

 (.402( برام )224 2صحيا أبي داود ) :األلباني. انظر
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ة أثخن بي  فيه أن حمل الصبي أ ثر وبول الصَّ  ىوالمعن ،(2)والحا م

ين ه لما خلق آدم خلقت حوار من )) واال الشافعي ،(3)وألصق بالمحل

وبول ال ارية من  ،فصار بول الاالم من المار والطين ،ضلعه القصير

ي في النضا  (5)وفي اول منصوص ،(4)روار ابن ما ة ((اللحم والدم

والخنثى  األنثى  ما ااتضار لفظ  ،ي ب الاسل فيهما (6)وايل ،فيهما

لم يطعم مقتضار لم يطعم شيئا   واوله .(7)و  م به في التحقيق ،ال تاب

واال في  (8)االه السب ي ،وهو ظاهر  الم الرافعي وهو بعيد ،أصال  

شرح وفي  ،لم يأ ل غير اللبن من الطعام للتاذي (9)شرح المهذب

ويطالا  (11)اال األسنوي ،ف ن أ ل الطعام للتادي غسل اطعا   (10)مسلم

المصن  وغيرر يقتضي أنه ال فرا في اللبن بين أن ي ون من آدمي 

                                                                                                                                                             

باب غسل بول الصبية من  ، ( تاب الوضور143 1( صحيا ابن خ يمة )1)

 (.283الثوب برام )

( من حديث عائشة ~ وأم ايس 271 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )2)

 (.589بنت محصن ~ برام )

 (.590 2الم موع للنووي ) :( انظر3)

باب ما  ار في بول  ، ( تاب الطهارو وسننها174 1( سنن ابن ما ة )4)

هذا يسناد ضعي  يلى :"واال األلباني ، (525م يطعم برام )الصبي الذي ل

سلسة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها  :انظر"اسمام الشافعي

(13 114.) 

مختصر الم ني  :وح ار الخرسانيون. انظر ، ( نص عليه الم ني5)

 (.589 2والم موع للنووي ) ، (111 8)

 (. 437 1البيان للعمراني ) :( انظر6)

 (.153( التحقيق للنووي )7)

 ( تحقيق  الاامدي.340 1( االبتهاج للسب ي )8)

 (.589 2( الم موع للنووي )9)

 (.88 3( شرح النووي على مسلم )10)

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني(730 1(  افي المحتاج لدسنوي )11)
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أن الرضاع بعد الحولين بمن لة الطعام  (1)ونقل عن الشافعي ،أو غيرر

 بالمع مة أيضا  لاة   (3)وايل ،بالحار المهملة (2)والنضا ،والشراب

والمراد هنا يصابة المار ل مير المحل بالبة وم اثرو من غير ، الرش  

وين بقي  ،وهم اال تفار بالنضاو المهم ي   (4)اال األسنوي ،سيالن

 .والمت ه يلحاا هذر الن اسة في ذل  بايرها ،الطعم واللون والرائحة

اعلم أن  الماء وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جريَ  قوله

ن اسة غير ال لب وبول الصبي وهي الن اسة المتوسطة ينقسم يلى 

فالح مية هي التي ال يشاهد لها عين وال يدر  لها  ،ح مية وعينية

ألنه  ًطعم وال لون وال رائحة في في  ري المار على محلها مرو

وذل  في ح م  (5)متفق عليه ((بصب ذنوب على بول األعرابي مرأ))‘

 ري  واوله ،(6)غسلة واحدو وغير البول مقيس عليه ويسن ثانية وثالثة

ألنه ال فرا بين ي رائه  ًالمار ري را (7)المار أحسن من اول المحرر

ين لم ت ن عينيه ل ان  ولو اال ،و ريه بنفسه بمطر أو سيل ونحوهما

وأما العينية فالبد من  ،ال يل م من نفي العين نفي األثرألنه  ًأولى

بقوله  (8)[يليها]محاولة ي الة ما و د منها من طعم ولون وريا وأشار 

 وإن كانت وجب إزالة الطعم ول يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله

                                                           

 (.31 5األم للشافعي ) :( انظر1)

والمصباح المنير للفيومي  ، (173 14لسان العرب البن منظور ) :( انظر2)

 (.499)ص

وبالمهملة فيما را  المار. وايل:  ، ( ايل: بالخار المع مة فيما ثخن  الطيب3)

النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  :هما سوار. وايل: بالع س. انظر

(5 60.) 

 ..تحقيق  محمد سند الشاماني ،(730 1(  افي المحتاج لدسنوي )4)

باب بول الصبيان برام  ، (  تاب الوضور54 1صحيا البخاري ) (5)

باب و وب غسل البول  ، (  تاب الطهارو83 3وصحيا مسلم ) ، (220)

 (.284وغيرر من الن اسات يذا حصلت في المس د برام )

 (.588 2والم موع للنووي ) ، (34 1عدو السال  البن النقيب ) :( انظر6)

 (.16)ص( المحرر للرافعي 7)

 والصواب ما أثبت.  وه أعلم. ، يليها""وفي نسخة ب"يليهما"( في نسخة أ8)
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بعد الاسل ف ن  ان [ ب24]أ يعني يذا بقي بعض صفات الن اسة 

ألن الاالب  واله ال  ًه اطعا  وين عسر  والهالبااي الطعم و ب ي الت

ر بأن اختبار شعِ وهو ي   ،بما يذا دميت لثته (1)رر الرافعييعسر وصو  

بعدم ال وا  للم تهد في  (2)وصرح العمراني ،المحل بالذوا ال ي و 

ي و  له ذوا  (4)واال ابن العماد (3)األواني نقله في شرح المهذب

ف ن و د طعم الن اسة غسل  ،الطهاروالمحل بعد الاسل وغلبة ظن 

وأما اللون والرائحة فت ب ي التهما يذا  انا سهلي ، فمه وأعاد الاسل

اس الة وال يضر بقار أحدهما يذا عسر  لون الدم ورائحة الخمر و ذا 

وفي  قوله .(6)للمشقة (5)الخضاب الن س في البدن  ما صححه المصن 

ألنه يدل على  ًأنه يضر (7)أي في بقار الريا العسر اول الريح قول

وفي اللون العسر أيضا  و ه أن بقارر يضر يستفاد من  ،العين بقار

وال بأس ببقار اللون أو الرائحة يذا عسرت اس الة على  (8)اول المحرر

ا  قلت .األصا وهللا  ضر على الصحيحأي في محل واحد   فإن بقيا معا

ال يضر ألنهما ماتفران  (10)وايل ،(9)لقوو داللتهما على بقار العين أعلم

يضر فالمراد أن [ ب24 ]بمنفردين فاغتفرا م تمعين وحيث النا ال 

                                                           

 (.238 1( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.58 1( البيان للعمراني )2)

 (.184 1( الم موع للنووي )3)

 ( لم أ ا  عليه.4)

 ( وغيرها.28 1( هنا و ذل  في روضة الطالبين للنووي أيضا  )5)

-238 1وفتا الع ي  للرافعي ) ، (236 1ية المطلب لل ويني )نها :( انظر6)

242.) 

والتحقيق للنووي  ، (929 2التعليقة للقاضي حسين ) :( وايل و ه. انظر7)

 (.429 1والن م الوهاج للدميري ) ، (154)ص

 (.16( المحرر للرافعي )ص8)

 (.241 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

 الحاشية السابقة. :انظر"ي و ه ضع:"( واال الرافعي10)
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واد  ،(1)المحل طاهر وايل معفو عنه  دم البراغيث اال في الروضة

وهو يقتضي أن  الم التتمة تفرير على الطهارو  ،أشار يليه في التتمة

ويذا أم ن  وال  ،(2)االه في المهمات، فرعه على الن اسة وهو ينما

وشرح  (3)األثر باألشنان ونحور و ب  ما ذ رر المصن  في التحقيق

 قوله .(5)ويستحب أن يأتي باسلتين بعد طهارو المحل ،(4)الوسيط

ألن الوارد  ًأي يذا  ان اليال  على المحل الن س ويشترط ورود الماء

مس الثوب مثال  في المار القليل لم يطهر ف ن غ   ،عامل والقوو للعامل

ويدل  ،ألن المار ين س بمالااو الن اسة فال يدفعها ً(6)عند األ ثرين

منر المستيقظ من النوم من  نه أ))على الفرا بين الوارد والمورود

أي ف نه  ل العصر في األصح قوله.(7)((غمس اليد في اسنار ابل الاسل

ف ن  ،(9)على الاسالة (8)ة  ما في المحرروهذر المسألة مبني   ،ال يشترط

ف ن النا بو وبه  فى ال فا   ،ويال لم ي ب ،سناها و ب العصرن 

                                                           

 (.28 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (.80 2( المهمات لدسنوي )2)

 (.154( التحقيق للنووي )ص3)

 ( لم أا  عليه.4)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (237 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

 (.588 2والم موع للنووي ) ، (243 1)

فتا  :فلم يفرا بين الوارد والمورود. انظر ، يطهر :( واال ابن سريج6)

 (.429 1والن م الوهاج للدميري ) ، (246 1الع ي  للرافعي )

باب االست مار  ، (  تاب الوضور43 1( أخر ه البخاري في صحيحه )7)

 ،  تاب الطهارو ، (73 3وأخر ه مسلم في صحيحه ) ، (162وترا برام )

المش و  في ن استها في اسنار ابل  باب  راهة أن غمس المتوضئ وغيرر يدر

ولفظه عند البخاري )..ويذا استيقظ أحد م من نومه ، (278غسلها ثالثا  برام )

 ف ن أحد م ال يدري أين باتت يدر(. ، فلياسل يدر ابل أن يدخلها في وضوئه

 (.16( المحرر للرافعي )ص8)

مختار الصحاح  :ما يسقط من المار بعد غسل الشير. انظر :هي ( الاسالة9)

والمع م الوسيط لم مر  ، (100 30وتاج العروس لل بيدي ) ، (198)ص

 غسل"."( مادو652 2اللاة العربية )
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و وب العصر ما يذا صب  ألنه أبلغ ومحل الخال  في  ً(1)في األصا

ف رى عليه فال  ،عليه وهو في يدر ب هص ولأما  ،عليه المار في ينار

ولو ن ست  ،وغيرهما (3)والروياني (2)االه البندني ي ،حا ة للعصر

ي ب سبعة  (5)وايل ،(4)مرر طهرتاأرض ببول وصب عليها ما ي

وال يشترط شربها  ،(7)ي ب ل ل ر ل ذنوب وهو الدلو (6)وايل ،أضعافه

منفصل  ة  واألظهر طهارة غسال قوله .(8)للمار وال ال فا  في األصا

وغير  (9)الاسالة المتايرو ن سة باس ماع بال تغير وقد طهر المحل

ومطهرو  (10)المتايرو ين  انت التين فطاهرو بال خال  اال من  وائدر

 مر  ما في محله في القليل يذا  (12)اال في المهمات (11)على المذهب

واال فيه ف ن  ان  ثيرا  عند الاسل فطهور بال خال   (13)شرح المهذب

أنه  (1)وين  انت أال فاألظهر ،"ف ن بلغ التين" وصوابه (14)اال األسنوي

                                                           

 (.244 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 (.258 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر2)

 (.250 1)( بحر المذهب للروياني 3)

 (.589 2الم موع للنووي ) :وانظر ، (69 1( نص عليه في األم )4)

 (.281 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (440 1البيان للعمراني ) :( انظر5)

الم موع للنووي  :. انظراسصطخري( ح ار الشيرا ي عن األنماطي و6)

(2 591.) 

 (.157 2األثير )النهاية في غريب الحديث واألثر البن  :( انظر7)

 (.281 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (592 2الم موع للنووي ) :( انظر8)

والم موع  ، (86-85 1شرح مش ل الوسيط البن الصالح ) :( انظر9)

 (.159 1للنووي )

 (.34 1( روضة الطالبين للنووي )10)

 (.36 1( الم موع للنووي )11)

 (.96 2( المهمات لدسنوي )12)

 (.36 1 موع للنووي )( الم13)

 (.96 2المهمات لدسنوي ) :( انظر14)
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ألن البلل البااي عليه هو بعض  ًين طهر المحل  انت طاهرو

وين لم يطهر  ،فلو  ان المنفصل ن سا  ل ان المحل  ذل  ،المنفصل

 ،والمتصل ن س ،ألنها بعض المنفصل ًالمحل فالاسالة ن سة

 ،أصابته ن اسة اليل   ألنه مار   ًج أنها ن سة مطلقا  خر  وهو م   (2)والثاني

وهذا  ،أو لم يطهر ر المحلُّ ه  وهو القديم أنه طاهر طهور طَ  (3)والثالث

أما المستعمل في الثانية والثالثة بعد  ،الخال  في وا ب الطهارو

واألصا أنه يشترط في طهارو الاسالة  ،الوا ب فطهور في األصا

وينباي أن  (5)اال األسنوي .(4)أيضا  أن ال ي يد و نها بعد االنفصال

وأفهم اول  ،ي ون ذل  بعد اعتبار ما ينتشر به الماسول انتهى

أنه لو لم يطهر يال باسالت فما عدا األخيرو  واد طهر المحل المصن 

ال ل ولم يبلغ التين وهو غير متاير فاألصا أنه فلو خلط  ،ن س

و ذل  لو  مر غسالت الولوغ  ،ن سا   خالط مار   اليل   ألنه مار   ًن س

 ،غسالة ال لب وغيرها سوار   ،اهرطوهي غير متايرو ولو بلغ التين ف

ولو نجس مائع  قوله .وين بلاتهما ،ال تطهر غسالة ال لب (6)وايل

وأما  ،(7)والدبس واللبن فباس ماع أما غير الدهن  الخل   تعذر تطهيره

سئل عن الفارو ت ون  أن رسول ه ¢ الدهن فلما روى أبوهريرو

وين  ان مائعا  فال ن  ان  امدا  فألقوها وما حولها ي)) في السمن فقال

الذي يذا  وال امد هو ،(1)وصححه ابن حبان (8)روار أبو داود ((تقربور

                                                                                                                                                             

 (.585 2والم موع للنووي ) ، (199 1التهذيب للباوي ) :( انظر1)

 (.585 2والم موع للنووي ) ، (271 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 ، (585 2والم موع للنووي ) ، (271 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.290 2و فاية النبيه البن الرفعة )

و فاية االختصار للحصني  ، (34 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

 (.431 1والن م الوهاج للدميري ) ، (73 1)

 .تحقيق  محمد سند الشاماني (741 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

 (.292 2الرفعة )  فاية النبيه البن :( ح ار ابن الرفعة أنه في ال افي. انظر6)

 (.431 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

باب في الفأرو تقر في السمن  ،  تاب األطعمة ، (364 3( سنن أبي داود )8)

باب ما ار  ،  تاب األطعمة ، (256 4والترمذي في سننه ) ، (3734برام )
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ف ن  ،أخذ منه اطعة ال يتراد من البااي ما يمد موضعها على ارب

 وقيل يطهر الدهن بغسله قوله .(2)في شرح المهذب هاال ،تراد فمائر

واختارر أبو  ،المذهبأنه  (3)واال البندني ي ،اياسا  على الثوب الن س

ومحل الخال  يذا  ،ويطهر ما عدار ،ال يطهر السمن وايل (4)الطيب

 ،ف ن تن س بود  الميتة لم يطهر بال خال  ،تن س بمار ال دهنية فيه

 .(5)االه في ال فاية

  

                                                                                                                                                             

 ، (178 7والنسائي في سننه ) ، (1798في الفأرو تموت في السمن برام )

وضعفه  ، (4260باب الفأرو تقر في السمن برام ) ،  تاب الفرع والعتيرو

 (.725( برام )104 1األلباني في ضعي  ال امر الصاير و يادته )

( باب ذ ر اسخبار عما يعمل المرر عند واوع 234 4( صحيا ابن حبان )1)

 (.1392الفأرو في آنيته برام )

 (.587 2( الم موع للنووي )2)

 (.283 2 فاية النبيه البن الرفعة )( 3)

 تحقيق  حمد  ابر. ، (241( التعليقة ال برى ألبي الطيب الطبري )4)

 (.283 2( انظر:  فاية النبيه البن الرفعة )5)
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 باب التيمم

تيممت فالنا  ويممته وتأممته وأممته  يقول ،القصد (1)التيمم في اللاة 

 وفي الشرع ،( 2) {مي زي ري}اال ه تعالى  ،أي اصدته

واألصل فيه اوله  ،(3)عبارو عن ييصال التراب للو ه واليدين بشرائط

علت لي األرض  ))واال  ،.( 4) {ک ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ} تعالى

متفق  ((مس دا  وطهورا  فأيما ر ل من أمتي أدر ته الصالو فليصل

على مشروعيته وعلى تخصيص هذر األمة  (6)وانعقد اس ماع (5)عليه

 ،أنه ع يمة (9)وفي و ه ،بأنه رخصة (8)والمصن  (7)به و  م الرافعي

فيقضي  ،وفائدو الخال  في و وب القضار على المسافر سفر معصية

وفي التيمم بالتراب الماصوب ين النا ع يمه  ،على األول ال الثاني

تيمم  قوله .بالصحة (10)صا ويال فو هان و  م في شرح المهذب

ولحديث ، ( 11) {ک ٹ ٿ ٿ ٿ}[ أ25]ب  لقوله تعالى المحدث والجنب

                                                           

ومفردات ألفاظ القرآن  ، أم ""( مادو212 1لسان العرب ) :( انظر1)

 اليم "."(مادو893)

 .267سورو البقرو ( 2)

و فاية  ، (16 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :مر النية". انظر:"( و اد بعضهم3)

 (.53 1األخيار للحصني )

 .6سورو المائدو ( 4)

وصحيا مسلم  ، (335 تاب التيمم برام ) ، (74 1( صحيا البخاري )5)

 (.521 تاب المسا د ومواضر الصالو برام ) ، (327 3)

وابن  ، (91 1القطان في اساناع ) ( ح ى اس ماع على مشروعيته ابن6)

 (.206 2( والنووي في الم موع )36المنذر في اس ماع )ص

 (.352 2( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.206 2( الم موع للنووي  )8)

والهداية يلى  ، (17 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( اال به البندني ي. انظر9)

 .(63 20أوهام ال فاية لدسنوي )

 (.251 1الم موع للنووي  )( 10)

 .6سورو المائدو ( 11)
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لعدم  ًم عند الع  تيم  واحتر  عن المتن س ف نه ال يَ  ،اآلتي (1)¢عمار

 ،(2)أنه يمسا الن اسة بالتراب وفي آخر ،يتيمم وفي اول اديم ،ورودر

وعبارته  ،(3) افا   والتي ولدت ولدا  [ أ25 ]أ وتتيمم الحائض والنفسار 

ألن بذ رر ال نب انصر  المحدث يلى  ًال يشملهم (4)تبعا  للمحرر

الحدث األصار فلو ااتصر على المحدث حملت األل  والالم على 

 ر ال نب بعد المحدث من يال أن يقال ذِ  (5)االستاراا وشمل ال مير

يمم يو (6)ويتيمم المأمور باسل مسنون ،عط  األخص على األعم

يعني أن المبيا للتيمم  ،(8)لآلية ألسباب أحدها فقد الماء قوله .(7)يتالم

 ،لمار يما لفقدر أو للحا ة يليه أو لخو  الضرراالع   عن استعمال 

 فإن تيقن المسافر فقده قوله .(9)لواحد من أسباب  ان أحسن فلو اال

أي لم ي ب  تيمم بال طلبأي بأن ي ون في بعض رمال البوادي 

                                                           

ار بن ياسر1) ه سمية ، أبو اليقظان : نيته ، بن عامر العنسي   ( عم   ان ، وأم 

يمر  ‘ ف ان النبي   ، و انوا ممن يعذ ب في َّللاَّ  ، هو وأبور ، من السابقين األولين

وشهد  ، ها ر اله رتين ، فيقول: )صبرا آل ياسر موعد م ال ن ة( ، عليهم

ارا ملير ييمانا  يلى مشاشه( ‘: واال فيه رسول َّللاَّ  ، المشاهد  لها )ين  عم 

واتل مر علي بن  ، أن  عمارا  تقتله الفئة الباغية‘ وتواترت األحاديث عن النبي  

-1135 3البن عبدالبر )االستيعاب  :ر(. انظر37بصف ين سنة )¢ أبي طالب

واسصابة البن ح ر  ، (428-406 1وسير أعالم النبالر للذهبي ) ، (1140

(4 473-474.) 

 (.435 1والن م الوهاج للدميري ) ، (381 1التهذيب للباوي ) :( انظر2)

وبحر المذهب للروياني  ، (805 9للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

(1 236.) 

 (.17ي )ص( المحرر للرافع4)

 (.435 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

والبيان للعمراني  ، (419 3بحر المذهب للروياني ) :انظر :( انظر6)

(4 120.) 

 (.178 5والم موع للنووي ) ، (225 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

 . [6]سورو المائدو:{ ک چ چ چ ڃ ڃ ڃ}( وهي اوله تعالى: 8)

 (.436 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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وتقييدر بالمسافر على الاالب  ،ي ب (2)وفي و ه ،(1)ألنه عبث ًالطلب

 .(3)وين اختلفا في  يفيته ،ف ن المقيم ح مه ح م المسافر في الطلب

 ًأي يذا  و  و ود المار حواليه و ب الطلب وإن توهمه طلبه قوله

وي و    ،وال ضرورو مر يم ان المار ،ألن التيمم طهارو ضرورو

مر القدرو في األصا ولو بعث النا لون واحدا  أ  أ اسنابة في الطلب 

ويشترط أن ، (4)عن ال مير وال ي في طلب الاير باير يذن بال خال 

بخال  اسذن في  ،(5)ي ون الطلب بعد دخول الوات لعدم الضرورو ابله

ولو طلب في أول  ،وين صادفه ،وال ي في مر الش  في الوات ،الطلب

آخرر  ا  ين لم يحدث سبب يحتمل معه و ود الوات وأخر التيمم يلى 

وتعبيرر بالتوهم يؤخذ منه الو وب عند التساوي وعند  ،(6)المار

يذا غلب  وايل ،(7)وهم الطر  المر وحتالر حان من باب أولى يذا 

من رحله ورفقته ونظر  قوله .(8)على ظنه العدم لم ي ب الطلب

 أن ينظر في رحله أوال   (9)ن  يفية الطلبأيعني  حواليه إن كان بمستو  

ف ن لم ي د سأل رفقته يلى أن يستوعبهم أو  ،م يتحقق العدم فيهل ين

وال ي ب أن  ،يستوعبهم وين خرج الوات (11)وايل ،(10)يضيق الوات

                                                           

 فاية النبيه  :وانظر ، (186-185 1(   م به ال ويني في نهاية المطلب )1)

 (.57 2البن الرفعة )

 (.92 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

والم موع للنووي  ، (186-185 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر3)

(2 249.) 

 (.196 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.492 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر5)

 (.250 2والم موع للنووي ) ، (290 1البيان للعمراني ) :( انظر6)

 (.249 2الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (.200 2للرافعي ) فتا الع ي  :( انظر8)

 (.54 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( االه البندني ي. انظر9)

 (.93 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر10)

 (.56 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر11)
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من ي ود ؟ يطلب من  ل واحد  بعينه بل ينادي فيهم من معه مار

 ،وين لم يبذلور ،ف ن بذلور له بثمن أو غيرر فسيأتي .(1)ونحور ؟بالمار

ف ن  ان بمستو من األرض نظر حواليه وفي ال وانب األربر وال 

من ال وانب  (4)لوو سهمغيمشي  (3)واال القاضي حسين ،(2)يل مه المشي

  .(5)ويخص مواضر الخضرو وا تماع الطيور بم يد الطلب ،األربر

وين  ،يذا سأل فاخبرر مخبر أن بالمن ل ما اعتمدر ين  ان ثقة    فرع

 ،(6)االه الماوردي .وين  ان فاسقا   ،أخبرر أن ال مار بيدر اعتمدر

ويطلق أيضا   ،(7)مس ن الشخص ح را   ان أو مدرا  أو شعرا   حلوالر  

بضم الرار  فقةوالر   (8)على ما يستصحبه من األثاث االه ال وهري

أي يذا لم ي ن  فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره قوله .(9)و سرها

ولم يخ  ضررا  على نفسه أو ماله تردد للطلب ادر  ،الموضر مستويا  

وفي  ،سهم  ما سبق ولوغما  ان ينظر يليه في المستوى وهو 

لو استااث بالرفقة ألغاثور مر تشاغلهم  أنه يتردد يلى حد    (10)الشرحين

 ،ن  ان على ربوو بسفل أو وهدو ترفر ثم نظرف  ،بأحوالهم وأاوالهم

                                                           

 (.251 2الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.438 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

 (.430 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر3)

( 201مختار الصحاح للرا ي )ص :( الالوو: الااية مقدار رمية. انظر4)

 غ ل ى"."مادو

 (.197 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

ل ن و دته بنصه في الم موع للنووي  ، ( لم أا  عليه من  الم الماوردي6)

(2 251.) 

 (.74 1) للهروي شافعيال اهر في غريب ألفاظ ال :( انظر7)

 (.1706 4( الصحاح لل وهري )8)

وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ، (105( انظر: مختار الصحاح للرا ي )ص9)

 رفق"."( مادو:141)ص

والشرح الصاير للرافعي  ، (197 2( فتا الع ي  للرافعي )10)

 مخطوط"."ب[45 1]
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ما يذا لم ي ن الموضر  ومرادر به ،(1)ف ن احتاج تبر فيه المحرر واوله

فإن لم يجد  قوله .ل ان أحسن ف ن لم ي ن فلو اال ،مستويا   ما فسرته

فاألصح وجوب  ،فلو مكث موضعهلحصول الفقد بعد البحث  تيمم

ل ن ي عل  ،صلوات   أو اضارِ  أو  مر   أي من حدث   الطلب لما يطرأ

ألنه لو  ان هنا   ًال ي ب (3)والثاني ،(2)الطلب الثاني أخ  من األول

ف ن  ،هذا يذا لم يتيقن العدم بالطلب األول ،مار لظفر به بالطلب األول

م ث بضم  واحتر  بقوله ،(4)تيقنه لم ي ب الطلب ثانيا  على األصا

 ،(5)ف نه ي ب الطلب اطعا   ،يلى م ان آخرال ا  وفتحها عما يذا انتقل 

وي ب الطلب أيضا  ين حدث  ،وهذا التقييد البد منه ولم يذ رر المحرر

ولو تيقن  ،ة  طباا غماميأمر يحتمل معه و ود المار  طلوع ر ب و

فلو علم ما يصله المسافر لحاجته وجب  قوله .(6)العدم بالطلب األول

يعني يذا تيقن المسافر المار في  قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال

ألنه ًل مه اصدر (7)رب وهو ما يقصدر رفقته للرعي واالحتطابالق   حد  

وهذا  ،يذا  ان يسعى يلى هذا الحد لدشاال الدنيوية فللعبادو أولى

ومحل ذل  يذا لم يخ   ،(8)المقدار فوا الذي يسعى يليه عند التوهم

ھ ھ ھ } لقوله تعالى ً  في رحلهعلى نفسه أو ماله الذي معه أو المخل  

رفقته [ ب25]ب وخوفه على أهله أو أحد من  ( 9) {ھ ے ے ۓۓ ۈئ

أو على مال يل مه حفظه  خوفه على نفسه وماله  ما شمله يطالا 

                                                           

 (.17( المحرر للرافعي )ص1)

 (.200 2افعي )فتا الع ي  للر :( انظر2)

 (.439 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (187-186 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر4)

(2 201.) 

 (.252 2والم موع للنووي ) ، (201 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.199 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (187 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر6)

 (.202 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (357الوسيط للا الي )ص :( انظر7)

 (.257 2الم موع للنووي ) :( انظر8)

 .78سورو الحج ( 9)
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ويشترط  ،على نفسه أو ماله (1)فهو أحسن من اول المحرر ،ال تاب

أيضا  أن ال يخا  فوت الوات ف ن خا  فوته والمار في حد القرب لم 

 ،(2)بل يتيمم وال اضار على الصحيا من  وائدر ،يل مه اصدر

 رفلو  ان معه ما ،ومقتضى يطالا ال تاب والمحرر أنه يل مه اصدر

يتيمم  ألنه وا د وايل ًف نه يتوضأ وال يتيمم ،ولو توضأ لخرج الوات

وال يل مه اصد المار يذا  ،(3)رمة الوات ثم يتوضأ ويعيدويصلي لح

خا  االنقطاع عن الرفقة وتضرر به و ذا ين لم يتضرر على 

يعني  فإن كان فوق ذلك تيمم قوله .وهو وارد على يطالاه ،(4)األصا

م يل مه اصدر ين خا  ليذا  ان المار فوا ما يصله المسافر لحا ته 

ألنه فااد  ًلم يخ  فوته على األظهر تيمم و ذا ينيفوت الوات بل 

ين  ان عن يمين المن ل أو  والثالث ،يل مه والثاني ،(5)للمار في الحال

ر آخِ ولو تيقنه  قوله .(6)وين  ان في صوب مقصدر فال ،يسارر ل مه

يعني يذا تيقن الوصول يلى المار في آخر  الوقت فانتظاره أفضل

ف ن تيمم أوله  ،الوات فاألفضل تأخير الصالو ليحو  فضيلة الوضور

تيمم للعصر بقرب المدينة ثم دخلها ¢ ابن عمر))ألنًوصلى  ا 

 (8)وفي و ه، بسند صحيا (7)روار الشافعي ((مس حية ولم يقضهاوالش

                                                           

 (.17( المحرر للرافعي )ص1)

 (.93 1( روضة الطالبين للنووي )2)

والباوي في التهذيب  ، (499 1) الحاوي ال بير( ح ار و ها  الماوردي في 3)

الم موع  :وهذا و ه شاذ ليس بشير". انظر"واال النووي: ، (379 1)

 (.244 2للنووي )

 (.56 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر4)

 (.208 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.215 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر6)

باب التيمم في السفر القريب  ،  تاب الطهارو ، (193 1( مسند الشافعي )7)

 (.90برام )

 (.228 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر8)
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ه أو ظن   قوله .ي ب التأخير ليتوضأ (1)وعن اسمالر ،التع يل أفضل

الوصول يلى المار  يذا تر ا عندر فتعجيل التيمم أفضل في األظهر

 ا  التقديم والتأخير اطعا  ل ن التقديم بالتيمم أفضل على األظهر 

الوضور [ ب25]أ تر يحا  لفضيلة أول الوات المتيقنة على فضيلة 

ألن اسبراد مندوب محافظة على  ًالتأخير أفضل (3)والثاني ،(2)المظنون

ن في والقوالن  اريا ،الخشوع المستحب والتأخير للوضور أولى

وخص  ،(4)والعاري الرا ي للسترو ،المريض الرا ي للقيام

ألن  ًوعليه يطالا ال تاب ،القولين بما يذا تر ا و ود المار(5)الرافعي

ور ا المصن   ريانهما يذا تساوى  ،الظن هو الطر  الرا ا

أما يذا صلى  ،ومحل القولين يذا ااتصر على صالو واحدو ،االحتماالن

واستش له ابن  ،(6)الوات وبالوضور آخرر فهو أفضلبالتيمم أول 

ألنه أوار  ًعلى القول بأن الفرض األولى (8)واألسنوي ،(7)الرفعة

وين تيقن عدم المار أو ظنه فالتقديم أفضل  ،الفرض بتيمم ال بوضور

فاألظهر وجوب  ،ل يكفيه ءا ولو وجد ما قوله . ما أفهمه(9)اطعا  

ذا أمرت م بأمر فأتوا ي)) لقوله  ً(10)أي  نبا   ان أو محدثا   استعماله
                                                           

و بحر المذهب  ، (81مختصر البويطي )ص :( و ذا البويطي. انظر1)

 (.71 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (228 1للروياني )

 (.215 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

للماوردي  الحاوي ال بير :الطيب. انظر( واد ح ار البندني ي وأبو 3)

 (.70 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (543 1)

 ، (294 1والبيان للعمراني ) ، (464 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر4)

 (.72 2و فاية النبيه البن الرفعة )

 (.215-213 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (217 1) نهاية المطلب لل ويني :( انظر6)

 (.262 2والم موع للنووي ) ، (216 2)

 (.73 2(  فاية النبيه البن الرفعة )7)

 (.766 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)

 (.594 1والبيان للعمراني ) ، (543 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر9)

 (.268 2والم موع للنووي ) ، (224 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر10)
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بل يتيمم  ما لو  ،ال ي ب (2)والثاني ،(1)متفق عليه ((منه ما استطعتم

ويعدل يلى  ،ف نه ال ي ب اعتااه ،و د بعض الرابة في ال فارو

ويكون أي استعماله قبل  قوله .وعلى هذا يندب استعماله ،الصوم

يتخير ال نب ثم ين  ان  وايل ،(3)لئال ي ون متيمما  ومعه مار ًالتيمم

وين  ان  نبا  غسل أي  ،محدثا  بدأ باألول فاألول من أعضار الوضور

لى تقديم أعضار الوضور ثم وألنه ال ترتيب عليه واأل ًعضو شار

ف ن  ،ومحل القولين ما يذا و د ترابا   ،الشق األيمن  الماتسلالرأس ثم 

ما يذا  ان  وصورو المسألة ،(4)لم ي در استعمل النااص على المذهب

ال يذوب وهو محدث  فار التيمم  ف ن  ان ثل ا  أو بردا   ،المو ود مار  

واألصا على هذا  ،لعدم يم ان تقديم مسا الرأس بهما ًعلى المذهب

ر على الحاضر دون المسافر االه في  تاب الطهارو من و وب القضا

  .(5)شرح المهذب

لو و د ترابا  ال ي فيه و ب استعماله على المذهب ولو  ان   فروع

عليه ن اسات وو د ما ياسل بعضها و ب على المذهب ولو  ان 

 نبا  أو حائضا  أو محدثا  وعلى بدنه ن اسة وو د ماي في أحدهما 

فلو تيمم ثم غسلها  ،(6)عين الن اسة فياسلها ثم تيمم اال في الروضةت

 ،(7)له ابل الباب الثالث من  تاب التيمم ا  في األصا وذ ر مث

 (1)اال في المهمات ،عدم الصحة (8)وصحا في آخر باب االستن ار

                                                           

 (.205سبق تخري ه في )ص (1)

مختصر الم ني  :وهو اختيار الم ني. انظر ، ( وهو اول الشافعي في القديم2)

والبيان للعمراني  ، (537 1للماوردي ) الحاوي ال بيرو ، (100 8)

(1 597.) 

 (.541 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

 (.97 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

 (.82 1( الم موع للنووي )5)

 (.97 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.114 1( المصدر السابق )7)

 (.71 1( روضة الطالبين للنووي )8)
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 ،انتهى (2)وصححه  ماعة "األم"وهو الصواب فقد نص عليه في 

بو وب  (3)و  م المصن  في باب فرض الوضور من شرح التنبيه

المار عن االاتصار على فرائض الوضور عند ضيق الوات أو ضيق 

بأن يلحاا ال ماعة أولى يذا أدى استيان  (4)و  م في التحقيق ،ننالسُّ 

عن  (6)وشرح المهذب (5)ونقله في الروضة ،بأ مل الوضور يلى فواتها

أي  ويجب شراؤه بثمن مثله قوله .وفيه نظر واال ،(7)صاحب الفروع

المثل ثمن بيذا لم ي د المار يال بالشرار و ب عليه شراؤر ين و در 

ألنه اادر على استعمال  ًو ان اادرا  عليه سوار ادر بالنقد أو العوض

ألن فيه  ًال يادو تل  لم يل مه الشرار وين اَ  ير ب يادو  ف ن بِ  ،(8)المار

ين  انت ال يادو مما يتاابن بمثلها و ب وثمن المثل  (10)وايل ،(9)ضررا  

وتل  الحالة  نتهى يليه الرغبات في ذل  الموضرتهو المقدار الذي 

أن األ ثرين  (12)وفي المهمات (11)على األصا في الروضة

على تصحيا أنه ثمن مثله في ذل  الموضر في غالب [ أ26]ب على

ين  ان موسرا  أو ماله حاضر  وي ب عليه الشرار بالنسيئة ،األحوال
                                                                                                                                                             

 (.288 2)( المهمات لدسنوي 1)

... فقد نص :"( بعضهم حيث اال288 2( واد ذ ر األسنوي في المهمات )2)

وصححه هو  ، الشامل"" ما نقله عنه ابن الصباغ في"األم"عليه الشافعي في

 . "وغيرهم يوالقاضي أبو الطيب والشي  نصر والشاش

 (.285 2المهمات لدسنوي ) :( انظر3)

 (.101( التحقيق للنووي )ص4)

 (.95 1ضة الطالبين للنووي )( رو5)

 (.263 2( الم موع للنووي )6)

 صاحب الفروع. ، ( أي ابن الحداد7)

 (.230 2( انظر: فتا الع ي  للرافعي )8)

 (.254 2الم موع للنووي ) :( انظر9)

 (.376 1التهذيب للباوي ) :( االه الباوي. انظر10)

 (.99 1( روضة الطالبين للنووي )11)

 (.293 2لدسنوي )( المهمات 12)
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األ ل يلى أن يصل يلى  و ذا ين  ان غائبا  على الصحيا يذا امتد  

 ،(2)يد بسبب التأ يل ما يليق فهو ثمن مثله على الصحياولو  ِ  ،(1)ماله

ف ن  ،ر آلة االستقار أو أو رها بثمن المثل وأ رته و ب القبولبيولو 

 لدين  أي يلى ذل  الثمن  قوله إل أن يحتاج إليه .(3) اد لم ي ب

أي له ولمن  أو مؤنة سفرأي خاص به حاال   ان أو مؤ ال   مستغرق

ألن هذر  ًرمتأو نفقة حيوان مح ان السفر أو مباحا   يمونه طاعة  

ولو  ان معه ما ال يحتاج يليه  ،األمور ال بدل لها بخال  المار

واوله  ،مما سبق  ا  له التيمم ل ن محتاج يلى ثمنه في شير   ،للعطش

أو نفقة حيوان يقتضي أنه ال فرا بين أن ي ون الحيوان له أو لايرر 

واحتر   ،معه ه ونبي الروضة وأصلها  ما في العطش وايدر ف

بالمحترم عن الحربي والمرتد وال اني المحصن وتار  الصالو 

  .(4)وال لب العقور

و د ثوبا  وادر على شدر في الدلو أو على يدالئه في البئر   فرع

وعصرر أو على شقه وييصال بعضه ببعض ليصل و ب بشرط أن 

 .(5)ال ي يد نقصانه على أ ثر األمرين من ثمن المثل وأ رو مثل الحبل

أي يذا  عير دلواا وجب القبول في األصحأو أ   ولو وهب له ماءا  قوله

 ،والمسامحة بذل  غالبة ،ألنه وا د للمار ً ان بعد دخول الوات

ه وال ابول ن  ألن فيه مِ  ًال ي ب عليه ابول الموهوب مطلقا   (6)والثاني

                                                           

والن م الوهاج للدميري  ، (99 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

(1 445.) 

 (.235 2( انظر: فتا الع ي  للرافعي )2)

ي ب التحصيل ما لم ي او  ال يادو ثمن مثل  :ولو ايل ، (  ذا اال األصحاب3)

 (.99 1ل ان حسنا. االه النووي في روضة الطالبين ) ، المار

-99 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (240 2فتا الع ي  للرافعي ) :انظر (4)

 (.56 1و فاية االختصار للحصيني ) ، (100

وروضة الطالبين للنووي  ، (238 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.444 1والن م الوهاج للدميري ) ، (100 1)

هاج للدميري والن م الو ، (455 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر6)

(1 445.) 
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ونبه في  ،لعارية يذا  ادت ايمة المستعار على ثمن مثل المارل

فعلى األصا ي ب  ،على ضع  الخال  (2)وشرح المهذب (1)الروضة

م ولم يصا امتنر مما ذ رنار أثِ  ولو ،(3)ال وايل ،سؤال الهبة والعارية

ولو تل  المار ابل الوات فال  ،(4)تيممه ما دام يم ان الوضور باايا  

في  و ذا لاير غرض   ، التبرد ف ذل  وين أتلفه بعدر لارض   ،اضار

الصواب تحريم  (6)وفي المهمات ،(5)ألنه فااد حين التيمم ًاألصا

وال يل م مال  المار بذله ، (7)رضغو ذا بعدر لاير  ،الصب ابل الوات

أي ال ي ب القبول  ولو وهب ثمنه فال قوله .ي ب (9)ليوا ،(8)للطهارو

ين وهب الوالد  (11)وايل ،(10)ةسوار  ان اريبا  أو أ نبيا  لما فيه من المن  

نعم لو  ،(12)ومثله هبة آالت االستقار ،ب القبول لولدر أو بالع س و

رض الثمن اوال يل مه ابول  ،و ب ابوله في األصا رأارض منه الما

ألنه  ًو ذا ين  ان موسرا  وماله غائب على األصا ،يذا  ان معسرا  

ولو نسيه في رحله أو أضله فيه  قوله .(13)ال يقدر عليه عند المطالبة
                                                           

 (.99 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (.187 3( الم موع للنووي )2)

 (.253 2( المصدر السابق )3)

 (.256 2( الم موع للنووي )4)

 (.227 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.289 2( المهمات لدسنوي )6)

 (.224 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

 (.256 3الم موع للنووي ) :( انظر8)

 ( عن أبي عبيد بن حربويه.  293 1( ح ار العمراني في البيان )9)

نهاية المطلب  :ونقل يمام الحرمين اس ماع على ذل . انظر ، ( باستفاا10)

 (.253 2والم موع للنووي ) ، (220 1لل ويني )

 (.233 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر11)

 (.455 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر12)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (220 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر13)

 (.445 1والن م الوهاج للدميري ) ، (233 2)
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ذ ر مسألتين يحداهما يذا  فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في األظهر

يل مه  أحدهما نسي المار في رحله وصلى بالتيمم ثم علمه فطريقان

ألنه وا د  ًو وبها (2)ال ديد وأصحهما على اولين ،(1)اسعادو اطعا  

 ،أنها ال ت ب (4)والقديم ،(3)ر في الواو  عليهول نه اص   ،للمار

 ريان الخال  بين يطالا المصن  يقتضي أنه ال فرا في [ أ26]أ و

وهو  ،بما يذا تقدم الطلب (5)وايدر في شرح المهذب ،أن يطلب أم ال

وبه  ،يقتضي أنه يذا تيمم بال طلب ثم تذ ر المار اضى اوال  واحدا  

ويتصور عدم الطلب بأن ي ون معتقدا  للعدم  ،(6)صرح في اساليد

يذا  ان  الثانية .(8)ولو نسي ثمن المار ف نسيان المار ،(7)اعتقادا   ا ما  

فلم ي در فصلى  ،أي طلبه فيه ،فأضله ،في رحله ما يتحقق أو يتوهم

 ،رقص  ألنه م   ًمعن في الطلب ل مه القضارف ن لم ي   ،بالتيمم ثم و در

ألنه عذر نادر ال  ً(9)وين أمعن حتى ظن العدم ل مه أيضا  في األظهر

والقوالن مخر ان  ،ط في البحث والطلبفر  ألنه لم ي   ،ال والثاني ،يدوم

  .(10)من القولين في الخطأ في القبلة

                                                           

 (. 443 1الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.100 8ومختصر الم ني ) ، (63 1األم للشافعي ) :( انظر2)

 (.102 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

أن من نسي  :وهو تخريج لقول اديم للشافعي ، ( رواها أبو ثور عن الشافعي4)

نهاية المطلب لل ويني  :صحت صالته. انظر ، ارارو الفاتحة في صالته

(1 219.) 

 (.265-264 2( الم موع للنووي )5)

 تحقيق   عبدالرحمن الاامدي. ، (213 1( اساليد البن الفر اح الف اري )6)

 (.304 2( االه األسنوي في المهمات )7)

روضة  :ويحتمل خالفه. انظر ، ( اال ابن  ج: يحتمل أن ي ون  نسيان المار8)

 (.447 1والن م الوهاج للدميري ) ، (102 1الطالبين للنووي )

 (.220 1اوال  واحدا . نهاية المطلب لل ويني ) :( اال يمام الحرمين9)

-265 2والم موع للنووي ) ، (260 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر10)

266.) 
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 ،(1)ن المار الذي أضله بعد الصالو ذ رر الرافعيبو داالتقييد   تنبيه

اال  ،وهو يقتضي ال  م بعدم و وب القضار فيما يذا لم ي در

والتقييد بما يذا غلب على ظنه العدم حالة  اال ،وهو مت ه (2)سنويألا

لتبس عليه وضاا اول نه  ،الطلب لالحترا  عما يذا تحقق بقارر

ف نه ال يتيمم بل يستمر على الطلب يلى أن ي در على اياس ما  ،الوات

وهو يقتضي أن المصحا في ، انتهى .االور في الم دحمين على البئر

ن من علم منهم أن النوبة ال تنتهي يليه يال بعد خروج الم دحمين أ

أيضا  أن  (5)و يادو الروضة (4)والمصحا في الشرحين ،(3)الوات يصبر

من علم من الم دحمين على البئر والثوب الواحد بين العراو والم ان 

من السفينة ال يم ن الصالو اائما  يال فيه أنه ال تنتهي يليه النوبة يال 

وعلله  ،الوات يصلي في الوات متيمما  أو عاريا  وااعدابعد خروج 

وفي  ،وهو المفتى به اال في المهمات ،بحرمة الوات (6)الرافعي

 ولو أضل رحله في رحال فال قوله .وال يعادو على المذهب (7)الروضة

ف ن  ،أو غيرها وصلى بالتيمم حال بسبب ظلمة  رحله في الر   يذا أضل  

 خال  في و وب اسعادو وين أمعن فطرا  لم يمعن في الطلب فال 

القطر بأنه ال يعادو عليه  (9)والروضة (8)أصحها في الشرح الصاير

 ،ألنه صلى وال مار معه ًعبارو ال تاب[ ب26]ب  وهو مقتضى
                                                           

 (.337 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 ، .تحقيق  محمد سند الشاماني (785 1(  افي المحتاج لدسنوي )2)

 (.304 2والمهمات لدسنوي )

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (218 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر3)

(2 66 .) 

والشرح الصاير للرافعي  ، (220 2(  فتا الع ي  للرافعي )4)

 مخطوط"."أ[47 1]

 (.96 1( روضة الطالبين للنووي )5)

 (.220 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.96 1لطالبين للنووي )( روضة ا7)

 مخطوط"."ب[50 1( الشرح الصاير للرافعي ]8)

 (.103-102 1( روضة الطالبين للنووي )9)
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أنه على القولين في يضالل المار في الرحل ل ن األصا هنا  (1)والثانية

 ،وين  ان بعيدا  فال ،منه أعاد ين و در اريبا   (2)والثالثة ،عدم اسعادو

  .وليس في  الم المصن  ما يشعر بهذا التفصيل

تيمم معتقدا  أن ال مار ف، لو أدرج المار في رحله ولم يشعر به   فروع

ولو تبين  ،ال يعادو (4)واطر به بعضهم ،(3)فاألظهر، ثم ظهر له  ،معه

ها ونسي ف نسيان مف ن عل ،فال يعادو أيضا   ،بقربه لم يعلم بهاله بئر 

ولو تيمم لضالله عن القافلة أو عن المار أو لاصب  ،(5)المار في رحله

الثاني أن  قوله .(6)مائه فال يعادو بال خال  االه في شرح المهذب

الحا ة يلى المار  السبب الثاني محترم ولو مآل يحتاج إليه لعطش  

وهو  (7)لآفي الحال أو الم عطش رفيقه أو حيوان محترم   لعطشه أو

ال يتيمم لخو   (8)وايل ،رته  المفقودألن الحا ة صي   ًالمستقبل

والمراد بحا ة العطش أن يتضرر بتر  الشرب  ،العطش في المستقبل

لو غلب  للشي  أبي محمد (9)وفي التبصرو ،بنحو المرض المبيا للتيمم

 ،العطش لو استعمل ما معه ل مه استعماله على ظنه و ود المار عند

                                                           

 (.219 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر1)

 (. 266 2الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.255 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

نهاية  :الرفعة وغيرهم. انظر( منهم ال ويني والا الي في البسيط وابن 4)

و فاية النبيه البن  ، (265 2والم موع للنووي ) ، (219 1المطلب لل ويني )

 (.79 2الرفعة )

 (.220 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

وااله أيضا  الروياني في بحر المذهب  ، (266 2( الم موع للنووي )6)

(1 230.) 

 (.239 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

والبيان  ، (366-365 1الوسيط للا الي ) :( االه أبو حامد الا الي. انظر8)

 (.52 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (63 1للعمراني )

 . ، تحقيق  علي السديس(228 1( التبصرو لل ويني )9)
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المار في غدر وال   وا  اسمسا  يذا  ان ير و(1)وصحا في الروضة

ألن  ًوال يل م المحتاج للمار أن يتطهر به وي معه للشرب ،يتحققه

ون س ولحقه العطش  طاهر   وال خال  أن من معه مار   ،(2)النفس تعافه

و ذا ين لحقه العطش بعدر  ،(3)ابل دخول الوات يشرب الطاهر ويتيمم

أن المنقول عن نص  (4)ل ن في المهمات ،على الصحيا من  وائدر

  .يدل على أنه المشهور (5)وأن  الم التحقيق ،حرملة أنه يشرب الن س

 نب وحائض  ت و   فحضر مي   ،يذا أوصى بمار ألولى الناس به (6)فرع

والميت أولى منه في  ،فأوالهم الميت والمتن س ومحدث   ومتن س  

ويقدم من الميتين  ،(8)فلو  ان الميت متن سا  فهو أولى اطعا   ،(7)األصا

فاألفضل أولى  ،ف ن ماتا معا  أو و د المار بعد موتهما ،من مات أوال  

واألصا  ،والحائض أولى من ال نب على األصا ،ف ن استويا أارع

وين لم  ،من ال نب يذا  ان المار ي في للوضور فقط أن المحدث أولى

فال نب أولى بالنااص و ذا  ،ي   أو فضل عن الوضور شير  

مرض يخاف أي السبب الثالث  الثالث قوله .بالفاضل على األصا

                                                           

 (.100 1( روضة الطالبين للنووي )1)

وال يقال: ينما لم ي ب ألن النفس تعافهً ف ن :"فقال( وتعقبه ابن الرفعة 2)

 ، وآخرين االوا فيما يذا  ان معه مار طاهر ، الماوردي وأبا علي ال  ا ي

وال  ، ويشرب الن س ، : ينه يتطهر بالمار الطاهر-وهو عطشان ، ومار ن س

 :ويذا و ب شرب الن س أل ل الطهاروً فشرب الطاهر أولى". انظر ، يتمم

 (.51 2و فاية النبيه البن الرفعة )، (245 2ع للنووي )الم مو

والن م الوهاج للدميري  ، (555 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

(1 448.) 

 (.297 2( المهمات لدسنوي )4)

 (.108( التحقيق للنووي )ص5)

( فهذا الفرع ملخصا  من  الم 101 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

 الروضة. النووي في

والن م الوهاج للدميري  ، (333)ص خبايا ال وايا لل ر شي :( وانظر7)

(1 448.) 

 (.246 2فتا الع ي  للرافعي ) :( وانظر8)
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أي  العمى والصمم والخرس  عضو   معه من استعماله على منفعةِ 

في الم روح   ولقوله ً( 1) {جح مج حج} والشلل لقوله تعالى

تلور اتلهم ه أو ا))المحتلم لما أمرر أصحابه باالغتسال فاغتسل فمات

 ،(4)وصححه (3)والحا م (2)روار ابن ما ه ((لم ي ن شفار العي السؤال

 ،في خو  الشلل أن بعضهم  عله على اولين (5)وح ى الماوردي

ؤخذ منه أن ال فرا بين  والها بال لية يعضو  وتعبير المصن  بمنفعةِ 

ويؤخذ منه ال وا  عند الخو  على النفس أو من  ،وبين نقصانها

فلذل  لم يصرح بهما  ما صرح في  ،سقوط العضو بطريق األولى

ول ن خا  من  ،ولو لم ي ن المرض المذ ور حاصال  عندر ،(6)المحرر

اياسا   (7)استعمال المار أن يؤدي يليه أبيا له التيمم أيضا  على المذهب

وكذا بطؤ البرء  قوله .(8)والعضو بضم العين و سرها ،على الحاصل

 أحدهما ،ذ ر مسألتين أو الشين الفاحش في عضو طاهر في األظهر

وفي معنار أن يخا   ،وين لم ي د األلم ،العلةأن يخا  امتداد  من 

أن يخا  الشين الفاحش في  الثانية .(9) د المدوت يادو العلة وين لم 

العضو الطاهر وهو ما يبدو غالبا  عند المهنة  الو ه واليدين  ما   م 
                                                           

 .43سورو النسار ( 1)

باب في الم روح  ،  تاب الطهارو وسننها ، (189 1( سنن ابن ما ه )2)

وأخر ه أبوداود في  ، (572تصيبه ال نابة فيخا  على نفسه ين اغتسل برام )

 (.337باب في الم روح يتيمم برام ) ،  تاب الطهارو ، (93 1سننه )

 تاب العلم من حديث  ، (285 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )3)

 (.631و) ، (630عائشة ~ برام )

 (.365( برام )161 2صحيا أبي داود لدلباني ) :. انظر( وحسنه األلباني4)

 (.506 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 5)

 (.18-17( المحرر للرافعي )6)

 (.285 2والم موع للنووي ) ، (268 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

وتحرير ألفاظ  ، عضا""( مادو84مختار الصحاح للرا ي )ص :( انظر8)

 (.270التنبيه للنووي )ص

و فاية األخيار للحصني  ، (103 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر9)

(1 54.) 
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ما ال  ما حاصله أن الظاهر (2)وذ ر في ال نايات (1)به الرافعي هنا

وفي  مير ذل   ،(3)هو ما عدا العورو وايل ،روروي ون  شفه هت ا  للم

 ًلعموم اآلية ً وا  التيمم أظهرهما ،على اولين أصحها ،(4)طرا

 ،لما فيه من الضرر ًوألنها لم تو ب شرار المار بأ ثر من ثمن المثل

فسر ))¢ألن ابن عباس ًالمنر اطعا   والثانية ،والضرر هنا أشد

اياسا  على  ،ال وا  اطعا   والثالثة ،(5)((المرض بما يخا  معه التل 

وتقييد الشين ب ونه في عضو ظاهر  ،تر  الصوم والقيام في الصالو

هم منه أنه ال أثر لخو  الشين الفاحش في العضو وف   ،(6) ادر المنهاج

 ،والسواد القليل وين  ان في الظاهرالباطن وال لليسير  أثر ال دري 

فأشبه الصداع  ،ألنه ليس فيه ضرر  بير ً(7)وهو ما   م به الرافعي

أنه ال أثر [ ب26]أ وأفهم أيضا   ،(8)واد ح ى فيه خالفا   ،ونحور

م في الحال لوين  ان يتأ ،للمرض الذي ال يخا  معه شير مما سبق

                                                           

 (.274 2( فتا الع ي  للرافعي )1)

 ط العلمية. ، (482 7( الع ي  شرح الو ي  للرافعي )2)

 (.450 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

-271وفتا الع ي  للرافعي )  ، (505 1لماوردي )ل الحاوي ال بير :( انظر4)

 (.283-282 2والم موع للنووي ) ، (273

من حديث  ،  تاب الطهارو ، (270 1( أخر ه الحا م في المستدر  )5)

 ،  تاب الطهارو ، (343 1والبيهقي في السنن ال برى ) ، (586عائشة~ برام )

باب ال ريا والقريا والم دور يتيمم يذا خا  التل  باستعمال المار أو شدو 

 ،  تاب الوضور ، (138 1وابن خ يمة في صحيحه ) ، (1066الضنا برام )

عن ابن : ولفظه ، (272باب الرخصة في التيمم للم دور والم روح برام )

يذا )). اآلية اال: [43]سورو النسار: {ېئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ }عباس يرفعه في اوله: 

 انت بالر ل ال راحة في سبيل ه أو القروح أو ال دري في نب فيخا  ين 

وضعفه األلباني في ال امر الصاير و يادته  ، ((اغتسل أن يموت فليتيمم

 (.1660( برام )166 1)

 (.83للنووي )ص ( منهاج الطالبين6)

 (.274 2( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.414 1( وح ى فيه خالفا  أيضا  اسمام الباوي في التهذيب )8)
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األثر  والشين ،أيضا   (1)عيواد   م به الراف ،أو برد   أو حر   ل راحة  

  .(2)المن ر من تاير لون ونحول واستحشا  وثارو تبقى ولحمة ت يد

يعتمد في  ون المرض مرخصا  على معرفة نفسه ين  ان   فرع

را   ان أو عبدا  ذ را   ان أو  ،عارفا   ويال فقول طبيب مقبول الرواية ح 

ولم ي د طبيبا  [ أ27]ب  البد من اثنين ف ن خا  أو ش  وايل ،أنثى

اال  ،أنه ال يتيمم (4)عن الشي  أبي علي (3)ففي الروضة ،بشرطه

وشدة البرد  قوله . م بال وا  ال (6)وفي فتاوى الباوي (5)األسنوي

ألن  ًأي فيتيمم ين خا  تسببه على منفعة عضو ونحور كمرض

 يئ} نب في غ وو في ليلة باردو فتيمم وتال أ))¢عمرو بن العاص

روار  ((فلم يعن  اآلية فذ ر للنبي  ( 7) {زبمب رب

يتيمم من البرد لخو  الشين الباطن وال  ،(9)وأبو داود (8)البخاري تعليقا  

والخو  ينما يتحقق يذا لم  (1)اال األصحاب ،(10)أو اليسير أو التألم

                                                           

 (.274 2( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.450 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

 (.104 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 تر مته تسبق ، بن الحسين( أبو علي السن ي: الحسين بن شعيب بن محمد 4)

 .(107في )ص

 .تحقيق  محمد سند الشاماني (793 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

 تحقيق  القر عي. ، (59 1( فتاوى الباوي )6)

 .29سورو النسار ( 7)

باب يذا خا  ال نب على نفسه  ،  تاب التيمم ، (77 1صحيا البخاري )( 8)

 المرض أو الموت أو خا  العطش تيمم.

باب يذا خا  ال نب البرد  ،  تاب الطهارو ، (92 1( سنن أبي داود )9)

 (.361وصححه األلباني في صحيا أبي داود برام ) ، (334أيتيمم؟ برام )

 (.95 2لرفعة ) فاية النبيه البن ا :( انظر10)
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 .يم نه تسخين المار وال غسل عضو وتدثيرر فلو أم نه ذل  لم يتيمم

ن لم يكن عليه ساتر وجب إ وإذا امتنع استعماله في عضو   قوله

يعني يذا خا  من استعمال  التيمم وكذا غسل الصحيح على المذهب

أن ال يحتاج يلى  أحدهما فله حاالن ،شيئا  مما تقدم المار في عضو  

 ،لئال يبقى موضر العلة بال طهارو ًفي ب عليه التيمم ،وضر ساتر

والصواب ال  م بو وبه في  ،خالفا  في و وبه (2)وأثبت في المحرر

ال تاب ونبه عليه في وعليه عبارو  (3)هذر الصورو  ما االه من  وائدر

 ،(5)أصحهما القطر بو وبه وفي غسل الصحيا منه طريقان ،(4)الداائق

فعلى األول  ،على القولين فيما يذا و د من المار ما ال ي فيه (6)والثانية

يتعاطار بقدر اسم ان ويتلط  يذا خا  سيالن المار يلى موضر العلة 

لياسل بما يتقاطر  بوضر خراة مبلولة بالقرب منه ويتحامل عليها

ف ن لم يقدر على ذل  بنفسه  ،منها ما حواليه من غير أن يسيل يليه

 ًأنه يقضي (7)ف ن تعذر ففي شرح المهذب ،ل مه أن يستعين ولو بأ رو

وال ي ب مسا موضر العلة بالمار وين  ان ال يخا   ،لندورر

 ولو لم يتأت غسل الصحيا يال ،ألن الوا ب ينما هو الاسلً(8)منه

بضرر يلحقه  ما يذا  ان في و هه  راحات وهو  نب ال يم ن 

                                                                                                                                                             

وبحر المذهب للروياني  ، (208 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر1)

 ، (28 1وعمدو السال  البن النقيب ) ، (329 1البيان للعمراني ) ، (210 1)

 (.95 2و فاية النبيه البن الرفعة )

 (.18( المحرر للرافعي )ص2)

 (.122 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.39المنهاج للنووي )ص ( داائق4)

وبحر المذهب  ، (59 1األم للشافعي ) :انظر¬. ( نص عليه الشافعي5)

 (.288 2والم موع للنووي ) ، (215 1للروياني )

البيان  :وأبوعلي بن أبي هريرو وغيرهم. انظر ، ( االه أبو يسحاا المرو ي6)

اج للدميري والن م الوه ، (288 2والم موع للنووي ) ، (309 1للعمراني )

(1 452.) 

 (.288 2( الم موع للنووي )7)

 (.288 2والم موع للنووي ) ، (204 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر8)
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االه أبو  .غسل رأسه يال بوصول المار يليها سقط فرض غسل الرأس

أي بين التيمم وغسل  ول ترتيب بينهما للجنب قوله .(2)وغيرر (1)الطيب

ي ب  وايل ،(3)ف ذل  بدلها ،ألنه ال ترتيب في طهارو ال نب ًالصحيا

 ولو اال المصن  ،ألنه األصل فو ب تقديمه ًحياتقديم غسل الص

ا  قوله .لماتسل  ان أشمل أي ف ن  ان من به العلة  فإن كان محدثا

فاألصح اشتراط التيمم وقت غسل  ،محدثا  ولم ي ن على عضور ساتر  

فال  ،والترتيب شرط في الوضور ،ألن التيمم بدل عن غسله ًالعليل

ويتخير  ، مال طهارته أصال  وبدال   بعد ينتقل من العضو المعلول يال  

ف ن  ،سل الصحيا من العضو وتأخيرر عنهفي تقديم التيمم على غَ 

في ال نب على  (5)ونص الشافعي ،(4)العضو الواحد ال ترتيب فيه

ي ب تقديم  (6)والثاني ،أثر التراب ذهب المار  لي   ًاستحباب تأخير الاسل

يتخير ين شار ادم  (7)والثالث ،غسل المقدور عليه من األعضار  لها

وتعبيرر باألصا  ،التيمم على الماسول وين شار أخرر وين شار وسطه

 فإن جرح عضواه فتيممان قوله .بالصحيا (8)لتعبير الروضة مخال   

فعلى األصا ي ب عليه  ،وبيدر أخرى ،يعني يذا  ان بو هه  راحة  

 (9)الثانيأن يتيمم عند غسل  ل منهما ابل غسله أو بعدر وعلى 

                                                           

تحقيق  حمد  ، (937 1( التعليقة ال برى في الفروع ألبي الطيب الطبري )1)

  ابر.

اية والهداية يلى أوهام ال ف ، (98 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر2)

(20 70 .) 

 (.455 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.291-288 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.289 2الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.289 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.453 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

 (.104 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 أنه ي ب عليه تقديم غسل المقدور عليه من األعضار  لها. ( وهو9)
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 ،(2)ولو  رح ثالثة أعضار فثالث تيممات ،ي فيه تيمم واحد (1)والثالث

 (4)(بعضه)ألن مسا  ًال راحة (3)ه(تعم  )وال يتيمم عن الرأس ين لم 

ولو عمت ال راحة أعضار  ،و ب تيمم رابر (تهعم  )ف ن  ،ي في

ولو  ان في يديه  راحتان استحب أن  ،(5)الوضور  فى تيمم واحد

و ذل   ،ويتيمم عن  رحها ،فياسل صحيحها ، ل يد  عضوي عل 

 .(6)ف ن ااتصر على تيمم واحد  ا  ،ألن تقديم اليمنى سنة ًالر الن

 وإن كان كجبيرة ل يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق قوله

لخو   ًولم يم ن ن عه ،أن يحتاج يلى وضر ساتر الحال الثاني

مما تقدم في ب عليه غسل الصحيا على المذهب من  محذور  

الطريقين السابقين حتى ي ب عليه غسل ما تحت أطرا  ال بيرو من 

وأما التيمم ففي  ،ولو بوضر خراة مبلولة  ما تقدم ،الصحيا ين أم ن

 ،أظهرهما الو وب للحديث اآلتي أصحهما على اولين و وبه طريقان

في ون  افيا  عما تحتها  ،يرو وا بألن المسا على ال ب ًال والثاني

ين  ان ما تحت  والطريق الثاني ،اياسا  على المسا على الخ 

وهو  (8)وشرح المهذب (7) ذا في الرافعي ،يال فالوال بيرو عليال  و ب 

، لم ي ب التيمم ويال و ب فقال ،(9)وع س في الروضة ،الصواب

وتعدد التيمم عند  ، ما سبق أي من مراعاو الترتيب في المحدث واوله

                                                           

وين ، رر وين شار أخ  ، م التيمم على الماسول ( وهو أنه يتخير ين شار اد  1)

 طه.شار وس  

 (.453 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

 والصواب ما أثبت. ، )تعمها("و"ب"أ"( في نسخة3)

 ما أثبت. والصواب ، )بعضها("و"ب"أ"( في نسخة4)

 (.291 2الم موع للنووي ) :( االه القاضي أبو الطيب وغيرر. انظر5)

 ، (311 1والبيان للعمراني ) ، (438 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر6)

 (.453 1والن م الوهاج للدميري ) ، (290 2والم موع للنووي )

 (.286 2( فتا الع ي  للرافعي )7)

 .(327 2( الم موع للنووي )8)

 (.105 1( روضة الطالبين للنووي )9)
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ال يم ن ن عها احتر  به عما يذا  ان يقدر على  واوله ،تعدد العلة

 وغسل العليل من غير ضرر ف نه ي ب عليه ذل  بال ،ن عها

وعبارته تقتضي أن ما يم ن ن عه ال يصدا  ،(1)خال [ ب27]ب 

ف ان األولى أن يعبر بقوله وال يم ن  ،وليس  ذل  ،عليه اسم الساتر

 ،(3)ويشترط في الساتر أن يضعه على طهر ،(2) ما في المحرر بالواو

 ،(4)وأن ال يأخذ من الصحيا يال القدر الذي البد منه لالستمسا 

 ،بفتا الالم ما  ان على  رح صواواللَّ  ،(5)ما  ان على  سر وال بيرو

 ،لعمومه ًفلهذا عبر المصن  بالساتر ،(6)ومنه عصابة العضد ونحوها

ألنه مسا  ًويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء قوله .بال بيرول ث  ومَ 

أي  بعضها وقيل ،فو ب فيه التعميم  المسا في التيمم ،أبيا للضرورو

ي في ما يقر عليه االسم  مسا الرأس والخ  والمسا بدل عما تحتها 

 ،(7) ذا االه في شرح المهذب ،من الصحيا ال عن موضر ال راحة

في  (1)¢عن  ابر (9)بسند  يد (8)ما روى أبو داودواألصل في ذل   له 

                                                           

 (.125 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (331 2الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.18( المحرر للرافعي )ص2)

 (.105 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (333 1( البيان للعمراني )3)

والم موع للنووي  ، (293-292 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

(2 326.) 

 (.524 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر5)

 (.454 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

 (. 232 2( الم موع للنووي )7)

باب في الم روح يتيمم برام  ،  تاب الطهارو ، (93 1( سنن أبي داود )8)

يه اختال  على وف ، روار أبوداود بسند فيه ضع  :واال ابن ح ر ، (336)

بلوغ المرام من أدلة األح ام البن ح ر  :وضعفه األلباني. انظر ، راويه

 (.364( برام )159 2وصحيا أبي داود لدلباني ) ، (46)ص

ذ رر ابن الس ن في  ، سنادر  لهم ثقات ال رمير ال  :( اال ابن الملقن9)

تحفة المحتاج يلى أدلة المنهاج البن الملقن  :صحاحه من غير ش . انظر

(. والذي يظهر أن الحديث   ر منه صحيا واآلخر ضعي  حيث أن 226 1)

)اتلور اتلهم ه أال سألوا يذ لم يعلموا ف نما ) :الحديث  ار عند أبي داود بلفظ
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 فلما أخبر رسول ه  ،في رأسه ثم احتلم فاغتسل فمات جَّ الذي ش  

يتيمم ويعصر أو يعصب على نما ي فيه أن ي)) بذل  اال[ أ27]أ 

ي في  (2)وفي اول (( رحه خراة ثم يمسا عليها وياسل سائر  سدر

وعلى  ،ي في التيمم مر غسل الصحيا وال مسا (3)وايل ،التيمم وحدر

والمحدث وات  ،األول يمسا ال نب ال بيرو متى شار عند اغتساله

بل  ،(5)ياوال يتقدر مدو المسا على ال بيرو على الصح ،(4)غسل العليل

 (6)له االستدامة يلى االندمال وين ادرناها ف مدو الخ  حضرا  وسفرا  

وين  ،ف ن تضرر لم ي ب اطعا   ،الن ع بعد المدو بال ضرر ىيذا تأت

                                                                                                                                                             

 -ش  موسى-ينما  ان ي فيه أن يتيمم ويعصر  أو يعصب  ، شفار العي السؤال

فال  ر األول منه ،  (ثم يمسا عليها وياسل سائر  سدر( ، رحه خراةعلى  

 ، ( حسن()اتلور اتلهم ه أال سألوا يذ لم يعلموا ف نما شفار العي السؤال)

 -ش  موسى-)ينما  ان ي فيه أن يتيمم ويعصر  أو يعصب )وال  ر اآلخر منه 

 ، ال يادو ضعيفة هذر،  (ثم يمسا عليها وياسل سائر  سدر( ، على  رحه خراة

 :وه أعلم. انظر ، فلعل ت ويد الشارح للحديث بنار  على ال  ر األول منه

تفصيل األلباني عن هذا الحديث في يروار الاليل في تخريج أحاديث منار 

وصحيا أبي داود لدلباني  ، (105برام ) ، (142 1السبيل لدلباني )

 (.364( برام )159 2)

من  ، من بني سلمة ، بن عمرو بن حرام األنصاري (  ابر بن عبد ه1)

شهد العقبة الثانية مر أبيه وهو  ، أ الر الصحابة ومن الم ثرين لرواية الحديث

ثم  ، و ان ينقل ألصحابه المار يومئذ ، وذ ر البخاري أنه شهد بدرا ، صاير

وتوفي  ، و    بصرر في آخر عمرر ، عشرو غ وو ثمان‘ شهد بعدها مر النبي 

 :ر( بالمدينة. وايل: ينه توفى وهو ابن أربر وتسعين سنة. انظر77سنة )

وسير أعالم النبالر للذهبي  ، (220-219 1االستيعاب البن عبدالبر )

 (.547-546 1واسصابة البن ح ر ) ، (189-194 3)

وفتا  ، (201 1نهاية المطلب لل ويني ) :انظر ، ( واستبعدر ال ويني2)

 (. 285 2الع ي  للرافعي )

 (. 285 2فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار القاضي أبو الطيب. انظر3)

 (.327 2( انظر: الم موع للنووي )4)

 (.330 2والم موع للنووي ) ، (201 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

 (.330 2والم موع للنووي ) ، (282 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)
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بمار يلى أنه ال ي ب  وأشار بقوله ،(1)في  ل طهارو و ب اطعا   ىأتت

ألن  ًمسا ال بيرو بالتراب يذا  انت على موضر التيمم وهو األصا

واأل ثرون على أنه ال  ،(2)فال يؤثر من ورار حائل ،التراب ضعي 

الشي  أبو  هليمسا عليها وأو ب ًي ب وضر ال بيرو عند اسم ان

 ،غسالا  الجنب   دِ عِ لم ي   ،حدثولم ي   ،ثان   فإذا تيمم لفرض   قوله .(3)محمد

 .المحدث كجنب وقيل ،يستأنفان وقيل ،عليله عدَ المحدث ما بَ  ويعيد  

يذا أراد الذي غسل الصحيا وتيمم  وهللا أعلم ،هذا الثالث أصح قلت

فالبد من يعادو التيمم  ،حدثأخرى ابل أن ي   فريضة   عن العليل صالو  

أنه ين  ان  نبا  لم يحتج  (4)واألصا عند الرافعي ،ال ي ب وايل ،لها

ألن التيمم بدل عن غسيل العليل و ال ترتيب في حق  ًيلى غسل

سل وين  ان محدثا  أعاد غَ  ،بين غسل العليل وبااي األعضارال نب 

 ،ألن الحدث عاد يلى ال رح في حق الفريضة األخرى ًما بعد عليله

فياسل ما بعدر  ،فينوب التيمم عن غسل العليل ،الستباحتهاًفيتيمم

يستأنفان تخري ا  من استئنا  الوضور عند انقضار  (5)والثاني ،للترتيب

ف ذا بطل البدل  ،أصل وبدل الطهارو فيهما من  نسينألن ًمدو المسا

في ح اية الخال  في ال نب  وتبر المصن  الرافعيَّ  ،بطل األصل

اتفق األصحاب في  ل  (7)واال في شرح المهذب ،(6)وفي الروضة ،هنا

فيه  الرافعيَّ  ل  عْ و َ  ،الطرا على أن استئنا  الاسل عليه غير وا ب

                                                           

والبيان للعمراني  ، (201 1نهاية المطلب لل ويني ) :( بالخال  انظر1)

(1 331.) 

(. 287 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (202 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر2)

 (.327 2والم موع للنووي )

وروضة الطالبين للنووي  ، (204 1)( انظر: نهاية المطلب لل ويني 3)

(1 107.) 

 (.306-305 2( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.104 2( انظر:  فاية النبيه البن الرفعة )5)

 (.107 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.291 2( الم موع للنووي )7)
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فال  ،أن المحدث  ال نب (1)والثالث ،خالفا   المحدث ضعي  مترو 

ألنه ينما يحتاج يليه أن لو بطلت  ًسل ما بعد عليلهيحتاج يلى يعادو غَ 

وينما و بت  ،وطهارو العليل بااية بدليل  وا  التنفل ،طهارو العليل

ونقل المصن  تصحيحه عن  ،لضعفه عن أدار الفرض ًيعادو تيممه

الذي صححه الرافعي أصا نقال   (3)واال السب ي ،(2)المحققين واأل ثرين

عما يذا أحدث ف نه يعيد  مير ما  ،ولم يحدث واحتر  بقوله ،ودليال  

وال يل مه الن ع لو  ان حدثه أ بر  (4)اال في شرح المهذب ،سبق

  .للمشقة بخال  الخ 

سل الصحيا اَ يذا  ان  نبا  وال راحة في أعضار الوضور فَ   فروع

 ًل مه الوضور ال التيمم ،وتيمم عن ال ريا ثم أحدث ابل فعل فريضة

ولو صلى  ،فال يؤثر فيه الحدث ،ألن تيممه عن غير أعضار الوضور

ولو تحقق البرر وهو على  ،فريضة ثم أحدث توضأ للنافلة وال يتيمم

ولو توهمه فرفر ، المتيمم المار  ما سيأتيطهارته  ان  و دان 

ألن توهم المار  ًالساتر فو در لم يندمل لم يبطل تيممه في األصا

وحيث بطل تيممه  ،يو ب طلبه وتوهم البرر ال يو ب البحث عنه

للبرر غسل موضر العذر  نبا   ان أو محدثا  وياسل المحدث ما بعد 

 ،(5)ن ع الخ ال لاسل اووفي استئنا  الوضور وا ،العليل بال خال 

لو سقطت  بيرته عن عضور في الصالو بطلت  (6)وفي شرح المهذب

                                                           

 (.456 1( انظر: الن م الوهاج للدميري )1)

ورأيت األصحاب م معين :"حيث اال( ونقل ال ويني اس ماع على ذل  2)

وهذا وين  ان يتطرا يليه  ، وعلى أنه ال ت ب يعادو الوضور ، على ذل 

ونقله النووي عن  ، (204 1نهاية المطلب لل ويني )"فهو متفق عليه ، احتمال

 (.291 2الم موع للنووي ) :انظر ، ابن الحداد والماوردي وغيرهم

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (384 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.331 2( الم موع للنووي )4)

 المصدر في  الحاشية السابقة.  :( انظر5)

 (. 332 2( الم موع للنووي )6)
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ولو اندمل ما تحت ال بيرو وهو ال  ،سوار أبرأ أم ال  انخالع الخ 

  .(1)يعلم وصلى بعدر صلوات و ب اضاؤها

  

                                                           

 المصدر السابق. :( بال خال . انظر1)
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 ]في شروط التيمم و يفيته[ فصل

ال ي و  التيمم يال  حتى ما يداوي به [أ28]ب يتيمم بكل تراب طاهر

علت لنا األرض مس دا  و علت تربتها لنا طهورا   )) بالتراب لقوله

وأبي ، (2)وألبي داود الطيالسي، (1)روار مسلم ((يذا لم ن د المار

 ،(5)والحديث مفسر لآلية ،((ترابها طهورا  و))(4)والداراطني، (3)ةعوان

و مير أنواع التراب في ذل  سوار األبيض واألحمر واألصفر 

واوله حتى ما  ،(6)ب  الذي ال ينبت دون الذي يعلور ملاوالس   ،واألسود

ليشمل  ً(7)حتى المأ ول ولو اال ،يداوي به أي حتى ما يؤ ل تداويا  

والبد أن  ،واحتر  بالطاهر عن المتن س ،ل ان أحسن ًالمأ ول سفها  

ب تيان في اآلية ألن اس ًفال ي و  بالندي والمع ون ،يرتفر منه غبار

الدالة على التبعيض يقتضي المسا بشير يحصل بعضه على  "من"

ي و  بالمأ ول ال للتداوي وال و ه أنه ال  (8)وفي البيان ،الو ه واليدين

 ،ا  وما أخر ته األرضة ين  ان من مدر  ا  التيمم به يذا د   ،للسفه

ولو ضرب يدر على ثوب أو  دار ونحوهما  ،(9)وين  ان من خشب فال

                                                           

 (.521اب المسا د ومواضر الصالو برام ) ت ، (327 3( صحيا مسلم )1)

برام ¢ أحاديث حذيفة بن اليمان  ، (334 1) ( مسند أبي داود الطيالسي2)

(418 .) 

باب بيان ن ول التيمم برام  ،  تاب الطهارو ، (253 1) ( مسند أبي عوانة3)

(874.) 

 (. 670باب التيمم برام ) ،  تاب الطهارو ، (323 1( سنن الداراطني )4)

 .  [6]سورو المائدو:{ ک چ چ چ}( 5)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (161 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر6)

 (. 108 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (310 2)

 (. 218 2الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (. 271 1( البيان للعمراني )8)

 ، (354 1والتهذيب للباوي ) ، (399 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر9)

 (. 21 2و فاية التنبيه البن الرفعة )
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ولو شوى  ،(2)ح ار في شرح المهذب ،ال وايل ،(1)ىوارتفر غبار  ف

 (4)شرح الوسيطوفي  ،(3)فاألصا  وا  التيمم به ،الطين ثم سحقه

ولم  د  ولو أسوَ  ،(5)ولو صار رمادا  لم ي   اطعا   ،األ ثرون على المنر

فيه  وبرمل   قوله .القطر بال وا  الصحيا (6)اال من  وائدر ،يحترا

مل وتيمم به  ا   ما االه المصن  في حق الر  أي منه حتى لو س   غبار

 (8)انوللشافعي نص   ،ألنه من طبقات األرض والتراب  نس لهً(7)فتاويه

ين  أنهما على حالين (10)والمذهب ،(9)هما اوالن مطلقا   في الرمل فقيل

 ةل بمعدن وسحاق قوله .ويال فال ،علق باليدين  ا  بهي ان له غبار 

 ً  ص ونورو وال سحااة خ   ،أي ال ي و  التيمم بمعدن خزف

أي وال ي و   ومختلط بدقيق ونحوه قوله .ألن ذل  ال يسمى ترابا  

ألن  ًالتيمم بالتراب المختلط بايرر مما يعلق باليد  ال عفران وال ص

 قوله .(11)الموضر الذي تعلق به شير من ذل  ال يصل التراب ل ثافته

                                                           

 (.310 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 (. 219 2( الم موع للنووي )2)

وروضة الطالبين للنووي  ، (314 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (. 57 1و فاية األخيار للحصني ) ، (109 1)

 (.376 1( التنقيا شرح الوسيط للنووي )4)

روياني وبحر المذهب لل ، (484 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر5)

 (.216 2والم موع للنووي ) ، (314 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (185 1)

 (. 109 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.30 1) ( فتاوى النووي7)

 الحاوي ال بير :( فالقديم على ال وا  وال ديد على عدم ال وا . انظر8)

 (. 429 1للماوردي )

والبيان  ، (106التلخيص البن القاص )ص :( االه ابن القاص. انظر9)

 (.271 1للعمراني )

 ، (376والوسيط للا الي )ص ، (63 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر10)

 (.215 2والم موع للنووي ) ، (311 2وفتا الع ي  للرافعي )

 (.459 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر11)
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اال  ،اياسا  على المائر القليل يذا اختلط بالمار وقيل إن قل الخليط جاز

 (2)األوراا ففي النهاية والبسيطتاتة وأما ف   ،والقليل ما ال يظهر (1)اسمام

 ،يعفى عنها لمشقة االحترا  (3)وايل ،الظاهر أنها  ال عفران ونحور

وين تايرت رائحته  ،ولو خالط التراب مائر  ا  التيمم به يذا   

ألن المتيمم اد أدى  ًول بمستعمل على الصحيح قوله .(4)على األصا

وفي شرح ، (5)ه ثانيا   الماربه عبادو واستباح به صالو فلم ي   استعمال

ألن  ًي و  (7)والثاني، اطعوا به[ ب27]أ  أن ال مهور (6)المهذب

 وهو قوله .فال يتأثر باالستعمال بخال  المار ،التراب ال يرفر الحدث

 ،لو ود المعنيين فيه ًأي حالة التيمم ما بقي بعضوه ،أي المستعمل

أي بعد  ما تناثر في األصحوكذا  .وهما تأدي العبادو واستباحة الصالو

اياسا   (9)وشرح المهذب (8)يصابته العضو  ما صرح به في التحقيق

ليس  والثاني ،(10)وهذا هو المنصوص ،على المتقاطر من المار

فما أدى الفرض في العضو  ،ألن التراب يدفر بعضه بعضا   ًبمستعمل

                                                           

وروضة الطالبين للنووي  ، (162 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر1)

(1 109.) 

 (.217 2الم موع للنووي ) :انظر (2)

 (.217 2الم موع للنووي ) :( انظر3)

 ، (217 2( الم موع للنووي )185 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

 (.459 1والن م الوهاج للدميري )

فتا الع ي   :يسحاا المرو ي وابن أبي هريرو. انظر( وهو اول أبي 5)

 (.432 1للماوردي ) الحاوي ال بيرو ، (313 2للرافعي )

 (.218 2الم موع للنووي ) :( انظر6)

 (.432 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( اختارر الماوردي. انظر7)

 (.95التحقيق للنووي )ص :( انظر8)

 (.215 2الم موع للنووي ) :( انظر9)

 (.67-65 1األم للشافعي ) :( انظر10)
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اال  ،(1)ف نه رايق يالاي المحل ب ملته ،دفر ما تناثر بخال  المار

واال  ،ألن اآلخر ضعي  ًو ان ينباي أن يقول في الصحيا (2)السب ي

أنه غلط وعلم من  الم المصن  أنه ي و   (4)وغيرر (3)الشي  أبو حامد

ل ماعة التيمم من م ان واحد  يضربون عليه  ما يتوضئون من ينار 

أي  ( 6) {ېئ ائ} لقوله تعالى ويشترط قصده قوله .(5)واحد  وال خال  فيه

م يقصد لألنه  ًفلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجز ،ااصدوا

فال ي و  بال  ،أن يقصد بعد حصول التراب وله صور ،التراب

وأن يبر  يلى مهب  ،المنر (8)وأن ينوي مر حصوله فاألصا ،(7)خال 

أنه ال  (9)فاألظهر على و هه وهو ناو  الريا ااصدا  ثم يحصل التراب 

واختارر  ،يصا  ما لو بر  المتوضئ للمطر (10)والثاني ،يصا

وأما اليد فالبد أن ي ون وصول التراب  اال ،تبعا  ل ماعة (11)السب ي

مقام  ئبهانلفعل  ة  ااميأي  م بإذنه جازم ِ ولو ي   قوله .يليها بعد الو ه

                                                           

و ان ينباي التعبير :"واال ، (460 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

 ف ن هذا الو ه ضعي  أو غلط". ، بالصحيا

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (389 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.218 2الم موع للنووي ) :انظر (3)

 السابق. المصدر :(  المحاملي وغيرر. انظر4)

و فاية  ، (219 2والم موع للنووي ) ، (273 1البيان للعمراني ) :( انظر5)

 (.23 2النبيه البن الرفعة )

 .43سورو النسار ( 6)

 (.235 2الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (.433 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( وعند الماوردي أنه ي  ئه. انظر8)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (163 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر9)

 (.29 1وعمدو السال  البن النقيب ) ، (317 2)

بحر المذهب للروياني  :( االه القاضي أبو حامد والروياني. انظر10)

 (. 283 1والبيان للعمراني ) ، (192 1)

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (391 1االبتهاج للسب ي ) :( انظر11)
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ف نه ي ون  ،مه بال يذن ونوىيذا يم  واحتر  بقوله ب ذنه عما  ،(1)فعله

يشترط  وقيل قوله .(2) ما لو تعرض للريا  ما نقله في شرح المهذب

ي ب  (3)وهو المنصوص ،وعلى األول ،ألنه لم يقصد التراب ؛عذر

وشرطه أن  (4)اال في التحرير ،ذل  في حال العذر ويتخير عند عدمه

 ،على التراب -ب سرها-م عند ضرب الميم   -بفتا الميم-م ينوي الميم  

علم أن أر ان التيمم ا وأركانه نقل التراب قوله .ويال لم يصا اطعا  

في  وعد   ،(5)تبعا  للمحرر[ ب28]ب  خمسة  ما ذ رها المصن 

 (8)وفي شرح المهذب ،(7)التراب والقصد ر نين تبعا  للا الي(6)الروضة

 المار في  ألن التراب ًويسقاطهما أولى (9)اال الرافعي ،القصد فقط

 (10)واال السب ي ،وألن القصد داخل في النقل ًالوضور ولم يعدور ر نا  

والنقل ، ألن القصد مدلول التيمم ًين القصد أولى بعدر ر نا  من النقل

النقل فلو  ان على العضو تراب فرددر عليه من  الر ن األول .ال م

ااصدا  يذا وينما ي ون  ،ألن القصد شرط ً(11) انب يلى  انب لم ي  

فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في  قوله .(12)نقل التراب

ف ا   المنقول من  ،ألنه منقول من غير العضو الممسوح ًاألصح
                                                           

 (.318 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 (.235 2الم موع للنووي ) :( انظر2)

فتا الع ي  للرافعي  :انظر"ويح ى ذل  عن نصه في األم:"( اال الرافعي3)

(2 318.) 

 (.177 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة  )4)

 (.19( المحرر للرافعي )ص5)

 (.113-108 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.39والو ي  للا الي )ص ، (374الي )ص( الوسيط للا 7)

 (.233 2( الم موع للنووي )8)

 (.334 2( فتا الع ي  للرافعي )9)

 تحقيق   صقر الاامدي. ، (393-392 1( االبتهاج للسب ي )10)

 (.218 2( فتا الع ي  للرافعي )11)

 (.462 1( الن م الوهاج للدميري )12)
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ألنه منقول من محل  ًال ي في والثاني، (1)الرأس والظهر وغيرهما

فعلى األصا لو نقل  ،الفرض فأشبه النقل من طر  عضو يلى باايه

والصورو في  (2)من يحدى اليدين يلى األخرى فو هان في ال فاية

أن ي ول ما مسا به ثم يطرأ تراب فينقله ويال  ان مستعمال   المسألتين

ولو أخذ التراب من الو ه ثم ردر يليه  ،(3)ال ي  ي على الصحيا

ى ومسحه به أوسفت الريا ترابا  على  مه فمسا به و هه  ا  عل

ولو أحدث بعد أخذ التراب وابل مسا و هه بطل وعليه  ،(4)األصا

ولو يممه غيرر ب ذنه فأحدث أحدهما بعد أخذ التراب ابل  ،النقل ثانيا  

 (6)واال الرافعي ،أنه ال يضر (5)ففي فتاوى القاضي حسين ،المسا

ونية استباحة الصالة ل  قوله .(7)ذنينباي أن يبطل األخذ بحدث اآل

وينما ينوي  ،النية لما سبق في الوضور الر ن الثاني الحدثرفع 

استباحة الصالو ونحوها مما ال يباح يال بالطهارو سوار  ان  نبا  أو 

 وينما يبيا الصالو لقول النبي  ،ألن التيمم ال يرفر الحدث ًمحدثا  

الحديث  (8)؟((أصليت بأصحاب  وأنت  نب)(¢ لعمرو بن العاص

 (1)وايل ،يرفعه في حق فريضة واحدو (9)وايل ،فسمار  نبا  بعد التيمم
                                                           

ور ا األول منها  ل  ، ين( ح ى الو هين وح اهما عن بعض الخرساني1)

 ، (377والا الي في الوسيط )ص ، (192 1الروياني في بحر المذهب ) :من

 (.318 2والرافعي في فتا الع ي  )

 (.26 2(  فاية النبيه البن الرفعة )2)

 (.462 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

وروضة الطالبين للنووي  ، (319 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

(1 110.) 

 (.56( فتاوى القاضي حسين )ص5)

 (.335 2( فتا الع ي  للرافعي )6)

 (.113 1روضة الطالبين للنووي ) :اآلمر. انظر :( أي7)

 (.249( سبق تخري ه في )ص8)

نهاية  :و عله ابن خيران اوال  للشافعي. انظر ، ( ح ي عن ابن سريج9)

و فاية النبيه البن  ، (378والوسيط للا الي )ص ، (165 1المطلب لل ويني )

 (. 30 2الرفعة )
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وال ي في المحدث وال ال نب نية رفر الحدث على  ،يرفعه مطلقا  

ولو نوت  ،ألن المقصود بالرفر االستباحة ًي في (3)وايل، (2)الصحيا

ولو نوى المحدث أو  ،(4)الحائض استباحة الوطر صا في األصا

 (5)نقله في شرح المهذب ،ة رفر الحدثلطهارو عن الحدث ف ني  ال نب ا

والبد لمن أراد فعل  ،عن العراايين (7)وفي ال فاية ،(6)عن  ماعة

وال يشترط تعينها على  ،فريضة بالتيمم من التعرض الستباحة الفرض

 ًولو نوى فرض التيمم لم يكف في األصح قوله .األصا  ما سيأتي

 وايل ،وينما يؤتى به للضرورو ،مقصودا  في نفسهألن التيمم ليس 

ولو نوى  ،(8)وعلى األول يستبيا النفل فقط ،ي في اياسا  على الوضور

و ذا فرض الطهارو على ما  ،التيمم المفروض لم ي   في األصا

ويجب  قوله .(10)ولو نوى التيمم وحدر لم يصا اطعا   ،(9)االه الباوي

ألنه أول ً(11)أي ي ب ارن النية بنقل التراب يلى الو ه قرنها بالنقل

                                                                                                                                                             

والن م الوهاج  ، (99 8مختصر الم ني ) :( وهو اول الم ني. انظر1)

 (.463 1للدميري )

 (.220 2والم موع للنووي ) ، (437 1للماوردي ) ال بيرالحاوي  :( انظر2)

 (.30 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( صححه ابن التلمساني. انظر3)

 ، (164-163 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (277 1البيان للعمراني ) :( انظر4)

 (.87 1وروضة الطالبين للنووي )

 (.221 2( الم موع للنووي )5)

 ، القاضي أبو الطيب ومتابعور ابن الصباغ :هم اسمام النووي هم( والذين ذ ر6)

 والشي  نصر. وه أعلم. ، والروياني

 (.30 2(  فاية النبيه البن الرفعة )7)

وروضة الطالبين للنووي  ، (325 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر8)

(1 111.) 

 (.228 1( التهذيب للباوي )9)

 (.111 1نووي )روضة الطالبين لل:( انظر10)

 (.235 1شرح مش ل الوسيط البن الصالح ) :( انظر11)
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وال  ،ومنهم من يعبر بالضرب (1)اال السب ي ،فعل مفروض في التيمم

وهو غير معتبر وينما  ،ش  أن حقيقة النقل متأخرو عن الضرب

 ًفلو وضر يدر باير نية ثم نوى ابل رفعها صا ،المعتبر نقل التراب

مسح شيء  إلىأي النية  وكذا استدامتها قوله .ألن النية اارنت النقل

ألن النقل وين  ان وا با  ليس مقصودا  في  ًمن الوجه على الصحيح

ال ي ب  ما لو غربت بعد غسل  وايل ،(2)نفسه بخال  غسل الو ه

اال تفار بالنية  (3)ور ا اسمام البلقيني ،  ر من الو ه في الوضور

 ،يشارو يلى ضع  الخال  وفي تعبيرر بالصحيا ،عند مسا الو ه

ا  قوله .باألصا (4)واد عبر في الروضة فلو نوى أي المتيمم فرضا

ليس له التنفل بعد خروج وات الفريضة  وايل ،عمال  بنيته ونفالا أبيحا

أنه  وات المتبوع واألصا[ أ28]أ  واد خرج ،ألن النفل تابر ًالمعينة

ن وين عي   ،(5)فرض شارفيصلي أي  ،ةال يشترط تعيين الفريضة المنوي  

أحسن من  ولهذا تن ير المصن  فرضا   ،واحدو  ا  أن يصلي غيرها

ا  قوله .(6)تعريفه  ما في المحرر ألن  ًفله النفل على المذهب ،أو فرضا

ف ذا صلحت طهارته لدصل فللتابر أولى وعبر  ،النوافل تابعة

 ،(8)ي و  اطعا  والمتأخرو  ،(7)ألن النوافل المتقدمة فيها اوالن ًبالمذهب

ولو تيمم  ،(1)والتيمم للمنذورو  التيمم للفرض ،على القولين (9)وايل

                                                           

 تحقيق   صقر الاامدي. ، (401 1( االبتهاج للسب ي )1)

 ، (325 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (356 1التهذيب للباوي ) :( انظر2)

 (. 228 2والم موع للنووي )

 ( لم أا  عليه. 3)

 ( .112 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 ( .465 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 (.19( المحرر للرافعي )ص6)

 (. 278 1والبيان للعمراني ) ، (166 1نهاية المطلب ) :( انظر7)

 (.278 1والبيان للعمراني ) ، (64 1األم للشافعي ) :( انظر8)

أن التنفل :"( أن شيخه يح ي166 1( فقد ذ ر ال ويني في نهاية المطلب )9)

اال ،"ولم يتعرض للنوافل ، يذا  ان المتيمم نوى الفرض ، الفرض ال ي و  بعد
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ولو  ،(2)لفائتتين أو منذورتين صا تيممه في األصا ويستبيا واحدو

تته الظهر وتيمم لذل  ثم بان خالفه لم ئأن عليه فائتة أو أن فا ظن  

وايل  ،في األصاوالتيمم لصالو ال نا و  التيمم النفل  ،(3)يصا تيممه

في استباحة صالو  (4)وأ راهما في شرح المهذب ، التيمم للفرض

أو نفالا أو الصالة تنفل ل الفرض على  قوله .ال نا و بنية النفل

أحدهما يذا نوى النفل ولم يتعرض للفرض ال  ذ ر مسألتين المذهب

والنفل  ،ألن الفرض أصل ً[أ29]ب  (5)يستبيا الفرض في األظهر

وعلى هذا يستبيا  ،(6)وبه اطر ابن القطان ،فال ي عل المتبوع تابعا  تابر 

يستبيا  والثاني ،ال يستبيحهما أيضا   وايل ،النافلة  ما   م به المصن 

يذا نوى الصالو من غير تعيين  الثانية .(7)الفرض اياسا  على الوضور

ف نها تنعقد  ،على ما لو تحرم بالصالو اياسا   ،فهو  نية النفل فقط

ألن  ً(1)وبه اطر اسمام ، ما لو نوى الفرض والنفل وايل ،(8)نافلة
                                                                                                                                                             

 ، ال يخرج يال على الو ه الم ي  في اشتراط التعيين ، وهذا بعيد"أبو المعالي:

 ا.ر."فهذا يذا نوى استباحة الفرض

وفتا الع ي  للرافعي  ، (206 1حلية العلمار للقفال الشاشي ) :( انظر1)

(2 322.) 

وروضة الطالبين للنووي  ، (323 2فتا الع ي  للرافعي ) :ظر( ان2)

(1 111.) 

 (.226 2والم موع للنووي ) ، (229 1التهذيب للباوي ) :( انظر3)

 (.300-299 2( الم موع للنووي )4)

و فاية األخيار  ، (111 1روضة الطالبين للنووي ) :اطعا . انظر :( وايل5)

 (.466 1والن م الوهاج للدميري ) ، (59 1للحصني )

( أبو الحسين: أحمد بن أحمد المعرو  بابن القطان البادادي الفقيه الشافعيً 6)

ثم من بعدر عن أبي  ، أخذ الفقه عن ابن سريج ،  ان من  بار أئمة األصحاب

وله مصنفات  ثيروً  ، وأخذ عنه العلمار ، ودرس بباداد ، يسحاا المرو ي

 :ر(. انظر359مصنفات في أصول الفقه وفروعه. مات سنة ) اال الخطيب: له

 ، (159 16وسير أعالم النبالر للذهبي ) ، (70 1وفيات األعيان البن خل ان )

 (.124 1وطبقات ابن شهبة )

 (.324 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

 (.466 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)
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 قوله .الصالو اسم  نس تناول النوعين فيستبيحهما  ما لو نواهما

وين دخلت  ،(2)مسا الو ه بالتراب لآلية الر ن الثالث ومسح وجهه

ويتعاهد ما أابل من  هفي ب تعميم ،نت مسا  ميعهألن السنة بي   ًالبار

وي ب مسا ظاهر ما خرج من الشعر عن الو ه  ،األن  على الشفة

مسا اليدين بالتراب  الر ن الرابر ثم يديه قوله .(3)على األظهر

الذي اطر به  ماعة أنه البد من  (5)هو ال ديد مع مرفقيه قوله .(4)لآلية

ور حه المصن  في  (7)والقديم ،(6)مسا ما ي ب غسله في الوضور

لحديث  ًأنه ي في مسحهما يلى ال وعين (9)والوسيط (8)شرحي المهذب

ينما منعنا أن )) أنه اال عن الشافعي (10)ونقل البيهقي ،اآلتي¢ عمار

أنه مسا و هه  ثبوت الحديث عن النبي ¢ نأخذ برواية عمار

وأشار المصن  يلى  ،وأن هذا أحوط وأشبه بالقرآن ((وذراعيه

وال فرا فيه بين أن ي ون التيمم عن  ،ثم وهو الر ن الخامسبالترتيب 

ألن البدن لما  ًوينما لم ي ب الترتيب في الاسل ،حدث أصار أو أ بر

                                                                                                                                                             

 (.168 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر1)

 . [6]سورو المائدو:{ ک ڇڇ ڇ ڇ چ}( وهي اوله تعالى: 2)

 (.231 2والم موع للنووي ) ، (327 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 .[6]سورو المائدو:{ ک ڇڇ ڇ ڇ چ} :( وهي اوله تعالى4)

 (.98 8ومختصر الم ني ) ، (65 1األم للشافعي ) :( انظر5)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (409 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر6)

(2 329.) 

( وح ى ال عفراني أن الشافعي في القديم  ان ي عله مواوفا  على صحة 7)

 الحاوي ال بير :ومنصوصه في القديم  له خال  هذا. انظرحديث عمار 

 (.420 1للماوردي )

 (.120 2 2( الم موع للنووي )8)

 ( لم أا  عليه.9)

باب ذ ر الرويات في  ،  تاب الطهارو ، (324 1( السنن ال برى للبيهقي )10)

 (.1014 يفية التيمم عن عمار برام )
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فأشبه  ،(1)والتيمم في عضوين ،تعميمه صار  عضو واحدو ب 

 ول يجب قوله .(2)الوضور فلو تر ه ناسيا  لم يصا على المذهب

بل ال  ،لما فيه من الع سر ًمنبت الشعر الخفيفأي التراب  إيصاله

وال ي ب في ال ثي  النادر  ،(3) ما نقله في ال فاية ،يستحب ذل  أيضا  

وصرح به  ،(4)بطريق األولى  ما أفهمه لحية المرأو والخنثى 

ي ب ييصال التراب يلى  ل منبت و ب  (7)وايل ،(6)وغيرر (5)القاضي

أي ال ي ب  ول ترتيب في نقله في األصح قوله .ييصال المار يليه

فلو ضرب بيديه ومسح  ،الترتيب في أخذ التراب للو ه واليدين

فال  ،وسيلة يلى المساألن النقل  ًبيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز

ي ب  والثاني .وعلى هذا يستحب ،يشترط فيه ما يشترط في المقصد

ألن رفعه  ًة بالفتارتاألولى ارا ،وال ترتيب واوله ،(8) ما في المسا

والخال  فيها ضعي  ولم  ،يل م منه عود الخال  يلى الصورو األولى

لما سبق في الوضور سوار  ان  وتندب التسمية قوله .يذ رر المحرر

 ومسح وجهه ويديه بضربتين قوله .تيممه عن حدث أصار أو أ بر

أي يستحب أن ال ي يد على ضربتين وال ينقص على ما صحا 

وغيرر من اال تفار بضربة واحدو يذا حصل االستيعاب  (9)الرافعي

                                                           

 (.468 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

 ، (39 2 فاية النبيه البن الرفعة ) ، (334 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.60 1و فاية األخيار للحصني )

 (.37 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( نقله ح اية عن المهذب. انظر3)

 (.231 2الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.410 1( التعليقة للقاضي حسين )5)

 ، (358 1والتهذيب للباوي ) ، (169 1لمطلب لل ويني )نهاية ا:( انظر6)

 (.327 2وفتا الع ي  للرافعي )

 (.186 1حلية العلمار للقفال الشاشي ) ، (280 1البيان للعمراني ) :( انظر7)

 (.469 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)

 (.329 2( فتا الع ي  للرافعي )9)
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نما ي في  أن تضرب بيدي  ي))(1)في حديث عمار المتفق عليه لقوله 

ه ذا ثم ضرب بيديه األرض ضربة واحدو ثم مسا الشمال على 

األصح المنصوص وجوب  قلت .((اليمين وظاهر  فيه وو هه

ضربة للو ه وضربة لليدين يلى  لتيمم ضربتانا))لقوله  نضربتي

 (3)وصوب البيهقي¢ من رواية ابن عمر (2)روار الحا م ((المرفقين

وألن االستيعاب غالبا  ال يتأتى بدونهما فأشبه أح ار  ًوافه

وإن أمكن يضربه بخرقة ونحوها وهللا  بقولهوأشار  ،(4)االستن ار

وين أم ن االستيعاب بها بأن يأخذ  ، في الضربةال تأنه  ىيل أعلم

 ،فيضرب بها ثم يمسا ببعضها و هه وببعضها يديه ، بيرو   خراة  

و ذا لاير  ،  لعذرولهذا ي في التمع   ،وصورو الضرب غير متعينة

ووضر  ،ذ التراب من الهوار على األصاوأخْ  ،(5)عذر عند األ ثرين

ل ن الضرب فيه مستحب  ما أشعر به  ،اليد على التراب الناعم

ويستحب في  ل ضربة أن ي ون باليدين  ميعا  نص عليه في  ، المه

 (7)وايل ،لما سبق في الوضور قدم يمينه وأعال وجههيو قوله .(6)األم

                                                           

 ، (347باب التيمم ضربة برام ) ،  تاب التيمم ، (77 1( صحيا البخاري )1)

وضعفه  ، (368باب التيمم برام ) ،  تاب الحيض ، (172 3وصحيا مسلم )

 سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها لدلباني :انظر ، األلباني

 (.3427( برام )433 7)

¢ من حديث ابن عمر  ، (  تاب العلم287 1( المستدر  على الصحيحين )2)

 (.  639برام )

باب  ي  التيمم برام  ،  تاب الصالو ، (318 1( السنن ال برى للبيهقي )3)

(997 .) 

والم موع  ، (98 8ومختصر الم ني ) ، (172 7األم للشافعي ) :( انظر4)

 .(112 1للنووي )

 (.236 2والم موع للنووي ) ، (319 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.165 1( األم للشافعي )6)

وعامة :"واال الروياني ، الو هان في االستحباب":"( اال ابن الرفعة7)

وبحر  ، (449 1للماردي ) الحاوي ال بير :األصحاب لم يفراوا ه ذا". انظر

 (.231-230 2والم موع للنووي ) ، (190 1المذهب للروياني )
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أنه يستحب يذا  (1)واألصا ،أعالريبدأ بأسفل و هه ليخ  الابار عن 

مسا اليمنى أن يضر بطون أصابر يسارر سوى اسبهام على ظهور 

ف ذا بلغ ال وع  ،أصابر يمينه سوى اسبهام ويمرها على ظهر ال  

ضم أطرا  أصابعه على حر  الذراع ويمرها يلى المرفق ثم يدير 

 ذا بلغ ف ،بطن  فه يلى بطن الذراع ويمرها عليه ويبهامه مرفوعة

ال وع أمرها على يبهام اليمنى ثم يمسا اليسار باليمنى  ذل  ثم يمسا 

 (2)و  م في المحرر ،يحدى الراحتين باألخرى ويخلل بين أصابعهما

 ،(3)ألنه لم يثبت فيها شير ًباستحباب هذر ال يفية ولم يذ رها المصن 

 ،(4)عهو العظم الذي يلي اسبهام والذي يلي الخنصر  رسو وال وع

[ ب29]ب  على ظهور يقتضي استحباب  عل الماسحة فوا واولهم

أنه ي عل بطن راحتيه معا  يلى فوا ثم  (5)ل ن المنصوص   ،الممسوحة

اتفق  (6)واال اسمام ،ألنه أحفظ للتراب ًيمر الماسحة وهي من تحت

ييصال التراب  مير محل التيمم [ ب28]أ  األصحاب على و وب

                                                           

وفتا الع ي  للرافعي  ، (409 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر1)

(2 330.) 

 (.20( المحرر للرافعي )ص2)

واال  ، ‘واد  عم بعضهم أنها منقولة من فعل رسول ه "( اال الرافعي:3)

 اضية  الم أ ثر الشارحين يالني: أنها غير وا بة وال سنة وهالصيد

حيث اال ¢ هذر ال يفية ردا علي مال  ¢ االوا: ينما ذ ر الشافعي  ، للمختصر

وهذا يشعر بأنها غير محبوبة  ، بالضربة الواحدو ال يتأتي المسا يلى المرفقين

اد يوهم أن هذر ال يفية مروية عن :"واال النووي ، وال مقصودو في نفسها"

مـ ا ثبت االاتصار على ول ن ل ، ولم يصا في هذر ال يفية شير‘ النبي 

 ، وأصحابه هذر ال يفية¬ وثبت و وب االستيعاب ذ ر الشافعي ، ضربتين

ول ونها  ، اال  ماعة من األصحاب باستبابها ، ليبينوا حصوله بضربتين

فتا الع ي  للرافعي  :طريقا   يلى سنة االاتصار على ضربتين". انظر

 (.380 1والتنقيا شرح الوسيط للنووي ) ، (330 2)

والنهاية في  ، (37 1ال اهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي ) :( انظر4)

  وع".:"مادو ، (182 4غريب الحديث واألثر البن األثير )

 (.66 1األم للشافعي ) :( انظر5)

 (.171 1( نهاية المطلب لل ويني )6)
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واد ورد االاتصار  ،ييصاله يلى موضر الش يقينا  حتى لو ش  و ب 

فالظاهر أنه يصل  ،والضربة يذا ألصقت غبارا  بال   ،على ضربتين

ما لصق بال   يلى مثل وسعها من الساعد ولست أرى أن ذل  الابار 

وال ينقدح  ،بسط على الساعدين ظهرا  وبطنا  ثم على ظهور ال فينني

القديم وهو اال تفار بالمسا يلى القول  أحدهما مر هذا يال مذهبان

استيعاب  مير المحل بالمسا باليد المابرو من غير  والثاني ،ال وعين

ربط الف ر بانبساط الابار وما عندي أن أحدا  من األصحاب يسما 

 قوله .ويذا لم يسما به أحد تعين تر يا القديم (1)اال ابن الرفعة .بهذا

ألن في بعض روايات  ًأي ينفض اليد يذا  ان  ثيرا   خفف الغباريو

وايل في  ،(2)((ضرب بيديه األرض ونف  فيهماو))¢حديث عمار

وأما مسا التراب من أعضار  ،أو  ثيرا    افيا   خفيفا   (3)اوالن استحبابه

عن  (4)يفعله حتى يفرغ من الصالو نقله األسنويالتيمم فاألحب أن ال 

ألن  ال   ً(5)أي فيأتي فيه القوالن وموالة التيمم كالوضوء قوله .األم

 ،(6)وتعتبر مدو ال فا  بتقدير التراب بمار ،منهما طهارو عن حدث

أي  وكذا الغسل قلت.ال اطعا   (8)وايل، ي ب في التيمم اطعا   (7)وايل

ويندب  قوله .ال ي ب فيه اطعا   وايل ،المواالو فيه ي ري فيها القوالن

 ،أي أول الضرب في الضربتين  ميعا  نص عليهتفريق أصابعه أولا 

 (1)وحمله السب ي، مل اول المصن  أوال  عليهوح   ،(9) ذا نقله األسنوي

                                                           

 (.38 2(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

باب  ،  تاب التيمم ، (75 1في صحيحه )( هذر الرواية رواها البخاري 2)

 (.338المتيمم هل ينف  فيهما ؟ برام )

 (.447 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني(843 1(  افي المحتاج لدسنوي )4)

 (.336 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 المصدر السابق. :( انظر6)

 (.45 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :ن  ج. انظر( ذ رها القاضي اب7)

 (.470 1الن م الوهاج للدميري ) :( ح اها أبو عبده الحناطي. انظر8)

 ..، تحقيق  محمد سند الشاماني (844 1(  افي المحتاج لدسنوي )9)
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، اطعا  ألن الخال  فيها والتفريق في الثانية مندوب  اال ،على األولى

ربتين أو في الثانية وحدها استحب تخليل األصابر ا في الض  ر  ف ذا فَ 

ليصل  ًا أصال  و ب التخليلفر  وين لم ي   ،بعد مسا اليدين احتياطا  

ألن ما  ًو ذا يذا فرا في األولى وحدها ،التراب يلى ما بين األصابر

أنه  (3)وفي التهذيب للباوي ،(2)وصل يليه ابل مسا الو ه غير معتد به

ل ن ذ ر  ،يذا  ان على و هه تراب ال يصا تيممه حتى ينفضه

أنه ال ي ل  المتيمم نفض ما غشيه من الابار في تقلبه في  (4)الرافعي

أي في الضربة  ويجب نزع خاتمه في الثانية وهللا أعلم قوله .األسفار

ألن التراب  ثي  ال يسري يلى ما تحت  ًالثانية بخال  الوضور

واعلم  ،(5)ف ن ن عه فيها مستحب ،واحتر  بالثانية عن األولى ،الخاتم

وأما  ،بمسحهما -سوى ال فين-أن الوا ب يتأدى في الو ه واليدين 

بوضعهما  وايل ،يحصل مسحهما ب مرارهما على اليدين فقيل انال ف  

ألنه لم  ًوال يصير التراب المنقول فيهما مستعمال   ،على التراب

ومن تيمم  قوله .(7)والخاتم بفتا التار و سرها ،(6)ينفصل وللحا ة أيضا  

يعني التيمم سوار أضاا  بطل إن لم يكن في صالة   فوجده لفقد ماء  

لصعيد الطيب وضور المسلم ا))لقوله  ًالوات عن الوضور أم ال

صححه  ((وين لم ي د المار عشر سنين ف ذا و د المار فليمسه بشرته

وألنه ادر على المبدل ابل تلبسه بالمقصود  ،(1)والحا م (8)الترمذي

                                                                                                                                                             

 ( تحقيق صقر الاامدي.411 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.332-331 2)( االه الرافعي في فتا الع ي  2)

 (.359 1( التهذيب للباوي )3)

 (.331 2( فتا الع ي  للرافعي )4)

عمدو السال   :وا ب. انظر :وايل ، (331 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.61 1) للحصني و فاية األخيار ، (29 1البن النقيب )

 (.333-332 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

ومختار الصحاح للرا ي  ، (281التنبيه للنووي )ص تحرير ألفاظ :( انظر7)

 ختم"."مادو ، (71)ص

 ، (211 1هذا حديث حسن صحيا". أخر ه الترمذي في سننه ):"( واال8)

وأخر ه أبو  ، (124باب التيمم لل نب يذا لم ي د المار برام ) ،  تاب الطهارو
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و ذا يبطل  ،(2)ف نه يبطل باس ماع ،فأشبه رؤية المار في أثنار التيمم

وو ود ثمن  ،(3)بقربه ونحور بتوهم المار  طلوع ر ب ويطباا غمامة  

عما يذا  "لفقد" واحتر  بقوله، (4)المار عند يم ان شرائه  و ود المار

 ،بطل تيممه بالقدرو على استعمال الماريف نما  ،تيمم لمرض ونحور

أنه يبطل تيممه يذا و د المار في  "ين لم ي ن في صالو" وأفهم اوله

نقله في  .وهو  ذل  ،ال بتمامهألنه ال يدخل في الصالو ي ًأثنار الت بير

في صفة  (7)وصرح به الرافعي ،(6)عن الروياني (5)شرح المهذب

أي ينما يبطل التيمم برؤية  كعطش   إن لم يقترن بمانع   قوله .الصالو

ألن المانر من استعمال  ًالمار أو توهمه يذا لم يقارن و ودر مانر منه

 ما يذا  ف ن اارنه مانر   ،المار مصحا البتدار التيمم فالستمرارر أولى

ونحور لم  أو عدو   من سبر    ان محتا ا  يليه للشرب أو دونه حائل  

أي  ل تسقط به بطلت على المشهور أو في صالة   قوله .(8)يبطل تيممه

                                                                                                                                                             

 ، (332)باب ال نب يتيمم برام  ، (  تاب الطهارو90 1داود في سننه )

باب الصلوات بتيمم  ،  تاب الطهارو ، (171 1وأخر ه النسائي في سننه )

(برام 149 2وصححه األلباني في صحيا أبي داود ) ، (322واحد برام )

(358 .) 

ولم يخر ار". أخر ه الحا م في المستدر   ، هذا حديث صحيا:"( واال1)

 (.627~ برام ) تاب العلم من حديث عائشة  ، (284 1على الصحيحين )

ونقله النووي  ، وابن الرفعة ، ( ح ى اس ماع على ذل  ابن المنذر2)

والم موع للنووي  ، (36اس ماع البن المنذر )ص :والحصني وأارر. انظر

و فاية األخيار للحصني  ، (82 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (302 2)

(1 61 .) 

 (. 337 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (187 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر3)

 (.552 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر4)

 (.311 2( الم موع للنووي )5)

 (.196 1( بحر المذهب للروياني )6)

 (.258 3( فتا الع ي  للرافعي )7)

و فاية األخيار للحصني  ، (115 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر8)

(1 61.) 
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عن القضار  ة   ن مانيتف ن لم  ،يذا و د المار وتوهمه في أثنار الصالو

 ًفالمشهور بطالنها ،المار و ود (1))عدم(بأن تيمم في م ان يالب فيه 

 وايل ،لحرمة الوات ًوينما أمرنار بها ،ألنه ال فائدو في االشتاال بها

والخال  و هان  ما  ،فيتمها ويعيد ،على حرمتها ال تبطل محافظة  

 وو ه المصن  البطالن يلى الصالو ،(3)تبعا  للرافعي (2)في  تبه

ألنه يل م منه بطالن  ًولو و هه يلى التيمم ل ان أحسن ،[أ30]ب 

عن  ة  ني  اْ أي يذا  انت م   إن أسقطها فالو قوله .الصالو من غير ع س

بطل صالته وال تيممه وهو المنصوص تالمسافر ال  القضار  صالوِ 

سوار  انت فريضة أو نافلة ألنه اد شرع في المقصود  ما لو ادر في 

ال فارو على الرابة بعد الشروع في الصوم وألنه متيمم دخل في 

صالو ال يعيدها لو رأى المار بعدها فال تبطل برؤيته فيها وعلى هذا 

ار  ان المار باايا  أو تالفا  يذا أتم فريضته بطل تيممه بم رد الفراغ سو

بطل يوقيل  قوله .(4)وعلم به بعد الفراغ و ذا ين علم ابله في األصا

روع ي ون ف ن الش   ،عن حرمة الفريضة ألن حرمته ااصرو   ًالنفل

ألن الضرورو اد  ًأن الفريضة أيضا  تبطل (5)وايل ،مل ما  لها ال له

  . الت

يذا نوى المسافر القاصر استمام بعد و ود المار بطلت صالته   تنبيه

ولو لم ي ن  ،ألنه ال يم ن تصحيحها مقصورو وال تامة ًفي األصا

ذا  تاليبا  لح م اساامة  ،ذل  في األصا ول ن نوى اساامة ف ،ااصرا  

في  (3)الماوردينقل  (2)واال في المهمات ،(1)وأصلها (6)في الروضة

                                                           

ولو ود هذر العبارو في فتا الع ي  للرافعي  ، ( ليستقيم المعنى وليتضا أ ثر1)

والمهمات لدسنوي  ، (115 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (337 2)

 ( بهذا اللفظ.329 2)

 (.115 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (310 2الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.337 2ا الع ي  للرافعي )( فت3)

 (.312 2والم موع للنووي ) ، (338 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

( تخري ا  لقول موافق لمذهب الم ني في مسألة المستحاضة يذا شفيت فقد 5)

 (.176 1 الت ضرورتها. انظر: نهاية المطلب لل ويني )

 (.115 1( روضة الطالبين للنووي )6)
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ولو  ،المسألتين البطالن عن ابن القاص وعن سائر األصحاب خالفه

عليه ثم و د المار في أثنار الصالو أو بعدها و ب  يلت وص  م المي  م  ي  

وي حتمل أن ال  اال ،(4)االه الباوي في فتاويه ،غسله والصالو عليه

في  (6)ةوما ذ رر احتماال    م به ابن سراا (5)اال األسنوي ،ي ب

ولو  ،ةبعد الصالو خاص  [ أ29]أ  م على الو دانل نه ت ل   ،(7)التلقين

ن أواألصح  قوله .ابل اسدراج وما بعدر ل ان مت ها   ا بين مافر  

خال  ألن فيه خرو ا  من  ًأي اطر الفريضة قطعها ليتوضأ أفضل

 ان ، ر لو و د الرابة في أثنار الصوموألن الم ف   ًم االستمرارمن حر  

ألن  ًاألفضل االستمرار والثاني ،األفضل له اسعتاا ف ذا هنا

ف ن ضاا  (8)"التحقيق"واال المصن  في  ،الخروج فيه يبطال للعمل

واال  ،(9)وذ ر نحور في شرح المهذب ،الوات حرم اطعها باالتفاا

وطردر في المتيمم  ،ويال فال ،ين ضاا الوات حرم القطر (10)اسمام

لما نص  ًوغيرر وما ااتضار من  وا  القطر مر اتساع الوات مخال 
                                                                                                                                                             

 (.338 2للرافعي ) ( فتا الع ي 1)

 (.329 2( المهمات لدسنوي )2)

 (.472-471 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 3)

 (.116 1( فتاوى الباوي )4)

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني (853 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

حد ث عن: ابن  ، أبو الحسن ، ( محمد بن يحيى بن سرااة العامري البصري6)

 ، و ان من أئمة الشافعية ، وطائفة ، وابن عباد ، حاا اله يميوأبي يس ، داسة

أدب الشاهد وما يثبت به الحق على "و"الحيل"و"التلقين"له  تب منها:

وغيرها.  ان "و"ال ش  عن أصول الفرائض بذ ر البراهين والدالئل"ال احد

وطبقات  ، (281 17سير أعالم النبالر للذهبي ) :ر(. انظر400حيا  سنة )

 (.197-196 1وطبقات ابن شهبة ) ، (211 4سب ي )ال

وماني المحتاج للشربيني  ، (473 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

(1 269.) 

 (.111( التحقيق للنووي )ص8)

 (.312 2( الم موع للنووي )9)

 (.178 1( نهاية المطلب لل ويني )10)
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ه عليه في نب   ،أنه يحرم القطر باير عذر عليه الشافعي واألصحاب

 وأن المتنفل ل يجاوز ركعتين إل من نوى عدداا فيتمه قوله .(1) وائدر

أنه يذا  ان نوى عددا   (2)فاألصا ،المار وهو في نافلةيذا رأى المتيمم 

ال ي يد على  (3)والثاني ،أتمه ولم ي د ويال ااتصر على ر عتين

 وايل ،وين لم ينور ،له أن ي يد ما شار (4)والثالث ،وين نوار ،ر عتين

 ،على حمل النذر المطلق عليها يذا لم ينو عددا  يقتصر على ر عة بنار  

 .(6)ولو نوى ر عة لم ي د عليها صرح به الرافعي ،(5)ال فايةح ار في 

ألن الوضور  ان ي ب ل ل  ًغير فرض   ول يصلي بتيمم   قوله

فبقي التيمم على  ،س  ذل  في الوضورعنه ون   والتيمم بدل   ،فرض  

وعن  ،ألنه طهارو ضرورو ًوال يصا اياسه على الوضور ،األصل

 (7)اال البيهقي ((يتيمم ل ل صالو وين لم يحدث)) أنه اال¢ ابن عمر

ي و   (8)وايل ،وال يعر  له مخال  من الصحابة ،يسنادر صحيا

ولو عبر بقوله  ،ال مر بالتيمم الواحد بين الفوائت وبين الفائتة والمؤداو

 ،ال مر بين الطوافين المفروضينف نه يمتنر  ، ان أشمل ىوال يؤد

ل نه عدل عنه حتى ال يرد  ،وبين المفروض من الطوا  و الصالو

ولم ت د المار فتيممت فلها أن ت مر بين  ،عليه ما يذا طهرت الحائض

                                                           

 (.116 1( روضة الطالبين للنووي )1)

وروضة الطالبين للنووي  ، (471 1للماوردي ) ال بير الحاوي :( انظر2)

(1 116.) 

 (.214 2الم موع للنووي ) : يد. انظر يعلي السن ي وأب ي( وهو اول أب3)

 (.211 1) حلية العلمار للمستظهري الشاشي :( االه القفال. انظر4)

 (.89 2اية النبيه البن الرفعة )(  ف5)

وفتا  ، (64 1األم للشافعي ) :( وهو المنصوص عن اسمام الشافعي. انظر6)

 (.339 2الع ي  للرافعي )

باب التيمم  ،  تاب الطهارو ، (339 1( أخر ه البيهقي في السنن ال برى )7)

يسناد هذا "(:466-464 2واال في الخالفيات ) ، (1054ل ل فريضة برام )

 ، وبه تقر ال فاية ، ƒ... واال: أصا حديث في الباب: حديث ابن عمر ، صحيا

 ."وه أعلم ، يذ ال يعر  له عن الصحابة ٪ مخال 

 (.476 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( وهو اول أبي ثور. انظر8)
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 و ذا تم ينه مرارا  بتيمم   ،عليها وهو فرض   ،وجال    وتم ينِ  فرض  

ي و  ال مر بين  (2)يلوا ،(1)على الصحيا فيهما في شرح المهذب واحد  

 ًوين أو بناهما ،صالو ال معة وخطبتها وبين الطوا  ور عتيه

وين تعددت  ،ألن النافلة ًويتنفل ما شاء قوله .ألنهما  الشير الواحد

له  علها مائة فحرم بر عة أفهي في ح م صالو واحدو بدليل أنه يذا 

بذل  التيمم في ولو صلى منفردا  بتيمم ثم أراد يعادتها  ،(3)وبالع س

 قوله .(4)ويال فال،  ا  ة  ن  ف ن  علنا الثانية أو يحداهما س   ، ماعة

أي فال يصلي منذورتين وال م توبة  والنذر كفرض في األظهر

 ًال (5)والثاني .ر فأشبه الم توبةذألنه متعين على الناًومنذورو بتيمم

ينبني والخال   ،فال يلحق بالمفروض األصلي ،ألنه و ب بعارض  

 (6)ولذل  اال في الروضة ،على أن المنذور  وا ب الشرع أو   ابرو

وصرح  ،ألن الخال  مستنبط ًضعي  ي و  أو و ه   وفي اول  

 (7)نص الشافعي واألصح صحة جنائز مع فرض قوله .بضع  المقابل

 ،أو على  نائ  وم توبة   واحد  على  نا و   بتيمم   ىعلى أنه يصل

 ،على ال نا و ااعدا  مر القدرو ىأنه ال يصل (8)على ونص  [ ب30]ب 

 مر بين صلوات في   ،ينير النص  رتق (9)فأصا الطرا ،وال على الراحلة

وعدم  ،ألنها  النوافل في  وا  تر ها ًائ  وبين  نائ  وم توبةن 
                                                           

 (.223 2( الم موع للنووي )1)

الطالبين للنووي وروضة  ، (343 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

(1 158.) 

 (.475 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (185 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر4)

 (.119 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (348 2)

 (.64 1و فاية األخيار للحصني ) ، (293 2الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.117 1) ( روضة الطالبين للنووي6)

 (.64 1األم للشافعي ) :( انظر7)

 (.309 1المصدر السابق ) :( انظر8)

والم موع للنووي  ، (344-343 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

(2 300.) 
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ن الواار فيها عند االنفراد ينما هو بطريق والتعي   ،انحصار عددها

وال على  ،وال يصليها ااعدا   ،ن األصليعي  فال يلتحق بالتَ  ،ضرَ العَ 

على اولين بالنقل  والثاني .ألن ر نها المعظم هو القيام ًالراحلة

وين تعينت فال  ،ين لم يتعين  ا   النفل (2)والثالث .(1)والتخريج

أحسن من  ، نائ  واوله ،بالمذهب ف ان األولى تعبيرر ، الفرض

منه ال وا  عند اسفراد بطريق ألنه يؤخذ  ًباسفراد (3)"المحرر"تعبير 

 وايل ،ي و  اطعا   فقيل ،واحدو   ولو صلى على  نائ  صالو   ،األولى

وإن من نسي  قوله .أنه األشهر (4)اال في شرح المهذب ،على الخال 

ولم يعر   ،من الخمس يذا نسي صالو   إحدى الخمس كفاه تيمم لهن  

وهل ي فيه  ،(6)خالفا  للم ني، (5)ل مته الخمس لتبرأ ذمته بيقين ،عينها

تيمم واحد نظرا  يلى أن الوا ب صالو واحدو أو البد من خمس 

والعط  على األصا يقتضي  ،(7)األول أصحهما فيه و هان ؟تيممات

  فار لهن  " بالصحيا ولو اال (8)واد عبر في الروضة ،اوو الخال 

  .م للخمسوهم أنه ينوي التيم  ي  ال ئ ان أحسن ل "تيمم  

ر المنسية بعد فعل الخمس ل مه يعادتها  ما   م به ابن لو تذ     فرع

ويحتمل أن ي ون على  ثم اال ،(9)الصالح ونقله عنه في شرح المهذب
                                                           

والثاني: يلحق  ، أحدهما: يلحق بالفرائض في التيمم والقيام :( فالقوالن1)

 المصادر السابقة. :بالنوافل فيهما. انظر

 (.117 1روضة الطالبين للنووي ) :انظر( 2)

 (.21( المحرر للرافعي )ص3)

 (.300 2( الم موع للنووي )4)

 (.344 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (183 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

 (.98 8( مختصر الم ني )6)

والو ه  ، ( وهو الذي ذهب يليه األ ثرون وبه اال ابن القاص وابن الحداد7)

نهاية  :واختارر القفال وغيرهم. انظر ، لثاني يح ى عن ابن سريج والخضريا

والم موع  ، (345 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (183 1المطلب لل ويني )

 (.296 2للنووي )

 (.117 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 (.332-331 1( الم موع للنووي )9)
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ثم بان أنه  ان  ،الو هين فيمن ش  في انتقاض طهرر فتوضأ احتياطا  

ويحتمل وهو األظهر أن يقطر هنا  ،واألصا منهما الو وب ،محدثا  

واالحتمال الذي ر حه هو الم  وم  (1)اال في المهمات ،بعدم الو وب

ن نسي مختلفتين صلى كل صالة بتيمم وإن إو قوله .(2)به في البحر

ا ول ا ليس منها  ءا شاء تيمم مرتين وصلى باألول أربعا وبالثاني أربعا

يعلم اختالفهما أو يعلم اتفااهما ا أن م   ف ،يذا نسي صالتين التي بدأ بها

علم  سوار   وظهر   أن يعلم اختالفهما  صبا   األول .أو ال يعلم شيئا  

ف ن النا فيما يذا نسي واحدو أنه يل مه خمس  ،أو يومين أنهما من يوم  

ر ين شار وهو مخي   اال األ ثرون ،وعلى األصا ،فلذل  هنا ،تيممات

وهي طريقة ابن  ،(3)صلواتم خمس مرات وااتصر على خمس تيم  

مين في مثالنا وي يد في عدد وين شار ااتصر على تيم   ،(4)القاص

 ،فيصلي بالتيمم األول الصبا والظهر والعصر والمارب ،الصلوات

 فيخرج عن العهدو بيقين ،الظهر والعصر والمارب والعشار وبالثاني

 ،(6)واستحسنها األصحاب ،(5)وهي طريقة ابن الحداد[  ب29 ]أ 

أن ي يد على المنسي منه عددا  ال ينقص عما تبقى من  (7)وضابط ذل 
                                                           

 (.332 2( المهمات لدسنوي )1)

 (.160 1ب للروياني )( بحر المذه2)

 (.296 2والم موع للنووي ) ، (346 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.107التلخيص البن القاص )ص :( انظر4)

نسبة ألحد أ دادر  ، ( محمد بن أحمد بن محمد ال ناني المعرو  بابن الحداد5)

واد أخذ عن أبي يسحاا  ، الفقيه الشافعي المصري ،  ان يعمل بالحديد

من مؤلفاته: الفروع  ، وحدث عن أبي عبد الرحمن النسائي وغيرر ، المرو ي

ع ائب الدنيا "و ان يقال في  منه: ، وأدب القضاو ، والباهر، في المذهب

والرد على ابن الحداد". توفي سنة  ، ونظافة السماد ، ثالث: غضب ال الد

وسير أعالم النبالر  ، (198 4خل ان ) وفيات األعيان البن :ر(. انظر345)

 (.261-258 1وطبقات ابن  ثير ) ، (451-446 15للذهبي )

والتهذيب للباوي  ، (207 1حلية العلمار للمستظهري الشاشي ) :( انظر6)

 (.296 2والم موع للنووي ) ، (346 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (403 1)

وروضة الطالبين للنووي  ، (346 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

(1 118.) 
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نقسم الم موع صحيحا  على المنسي. يمنه بعد يسقاط المنسي و المنسي

منه خمس ي يد عليها ثالثا   صالتان والمنسيُّ  المنسيُّ  بيانه في مثالنا

والشرط أن يصلي ب ل  ،فالم موع ثمانية تنقسم على االثنين صحيحا  

وأن يتر  في  ل مرو ما ابتدأ به في التي  ،تيمم مما يقتضيه القسمة

فلو صلى في المثال السابق بالتيمم األول الظهر والعصر  ،ابلها

المارب لم والمارب والعشار وبالثاني الصبا والظهر والعصر و

في ون الظهر تأدى  ،ل وا  أن ي ون الفائت الظهر والعشار ًي فه

ولو نسي  ،فطريقه أن يصلي العشار ثانيا   ،باألول فال يؤدي به العشار

فيصلي  ،ثالث صلوات تيمم ثالث تيممات وصلى تسعا  ثالثا  ب ل تيمم

باألول الصبا والظهر والعصر وبالثاني الظهر والعصر والمارب 

ولو نسي أربعا  تيمم أربر تيممات  ،وبالثالث العصر والمارب والعشار

وصلى ثمان صلوات ب ل تيمم صالتين وال ح ر عليه في االبتدار بما 

أراد من الصلوات وال في استيان بحصة  ل تيمم على الترتيب أو 

 ،يوهم االشتراط ر  الع س وال على الوالر والتفريق واول المصن  وال

 .تع يال  لبرارو الذمة ،تعين طريقة ابن القاصت (1)وايل ،هوال و ه ل

أي يصلي صلى الخمس مرتين بتيممين أي  ظهرين أو متفقين  قوله

ليخرج عن العهدو بيقين وعلى  ًعلى األصا صلوات يوم   ب ل تيمم  

وهو  ظف ن لم يعلم الحال أخذ باألغل ،يل مه عشر تيممات (2)الثاني

  .(3)اتفااهما

أتى بالطوا  ؟ هل تر  صالو أو طوافا   ،الحاج   ش    (4)فرع

ول يتيمم  قوله .تيممات بست   (5)وايل ،واحد   وبالصلوات الخمس بتيمم  

ألن التيمم طهارو ضرورو وال ضرورو ابل  ًقبل وقت فعله لفرض  

                                                           

 (.477 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

 ( وهو أن ل ل صالو تيمم خاص. 2)

والم موع للنووي  ، (348 2فتا الع ي  للرافعي ) :( وهو األحوط. انظر3)

(2 298 .) 

وروضة الطالبين للنووي  ، (203 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

(1 119 .) 

 (.348 2فتا الع ي  للرافعي ) :االه الخضري. انظر( 5)
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في  وايل ،(1)للنفلفلو فعل لم يصا ال للفرض وال  ،دخول الوات

 ،ويشترط العلم بدخول الوات ونقل التراب فيه ،(2)صحته للنفل و هان

ا  في م شا   تيم   وول ،(3)فلو نقله ابله ثم مسا الو ه في الوات لم يصا

م للفرض تيم  [ أ31]ب  ويذا ،يصا وايل، (4)الوات ثم صادفه لم يصا

ولو  ،الفائتة بتذ رهاووات  ،(5)فله التأخير في األصا ،في أول واته

فله أن يصلي  ،فلم يصلها به حتى  الت الشمس ضحوو   تيمم لفائتة  

 ،(7)ووات ال نا و انقضار الاسل على األصا ،(6)الظهر في األصا

ف ن التيمم للثانية  ر تقديم  ر  مْ ليدخل فيه ما يذا  مَ  ًد الوات بالفعلواي  

ما يذا أراد  مر و ا  لدخول وات الفعل  ،واار ابل دخول واتها

ألن  ًولو تيمم للعصر لم يصا ،فله أن يتيمم للظهر في واتها ،التأخير

لي معها  ًولو تيمم للظهر فصالها ثم تيمم للعصر ،واتها لم يدخل

أن  والتيمم ومقتضى  الم المصن  ،رفدخل واتها ابل فعلها بطل ال مْ 

ه في واد صرح ب ،ن ح مه ح م الفرضالمنذور المتعلق بوات معي  

أي ال يصا التيمم له ابل  قت في األصحؤوكذا النفل الم قوله .(8)التتمة

وصحا في  (9)وهو نصه في األم ،م في الفرضلما تقد   ًوات فعله

                                                           

وروضة الطالبين للنووي  ، (287 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر1)

(1 119.) 

 :( بنار  على أن من أحرم بالظهر ابل ال وال. هل تنعقد صالته نفال  ؟. انظر2)

 (.349 2فتا الع ي  للرافعي )

 (.478 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

وعمدو السال  البن النقيب  ، (492 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر4)

 (.121 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (24 1)

 :. انظر،  وهو اول ابن سريج واسصطخرييل مه التع يل :( والو ه الثاني5)

 (.492 1للماوردي ) الحاوي ال بير

 (.348 2 ي  للرافعي )وفتا الع ، (388 1الوسيط للا الي ) :( انظر6)

 (.120 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر7)

 تحقيق  هدى الاطميل. ، (308 1( تتمة اسبانة للمتولي )8)

 (.62 1( األم للشافعي )9)
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ولهذا  ا   ،ألن أمرر أوسر ًي و  والثاني ،(2)القطر به (1)الروضة

وتعبيرر بالمؤات يشمل الرواتب وغيرها  ،ال مر بين نوافل بتيمم

ف نه يتيمم متى شار ال في  ،واحتر  به عن النوافل المطلقة ، العيد

ووات صالو االستسقار اال تماع لها  ،(3)أواات ال راهة على األصا

بأن الصالو تصا بم رد انقطاع  (5)واستش له األسنوي ،(4)في الصحرار

وال معنى لوات الصالو يال الذي يصا فعلها  ،الايث  ماعة وفرادى

ولو تيمم لنافلة ال سبب لها ابل وات  ،رر أ مل منهوين  ان غي ،فيه

االه في  .ستبيحها بعدر بال خال يال راهة لم تبطل بدخوله بل 

ا لزمه في الجديد أن يصلي  ومن لم يجد ماءا  قوله.(6)الروضة ول ترابا

اعلم أن العذر العام  صالو المسافر بالتيمم ال ي ب فيه  الفرض ويعيد

والنادر الدائم  االستحاضة وسلس البول  ذل  لما  ،القضار  ما سيأتي

الطهورين ي ب فيه القضار بعد صالو  وغير الدائم فقد   ،فيه من المشقة

 أما الصالو فلقوله  ،(7)الفرض في الوات على حسب حاله في ال ديد

وهو مستطير لإلتيان  ،(8)((بأمر فأتوا منه ما استطعتم ذا أمرت مي))

 ،~ رسل أناسا  في طلب االدو عائشةأ))وألنه  ،بأفعال الصالو

 ،ولم ي دوا مار  فصلوا وهم على غير وضور ،فحضرت الصالو

                                                           

 (.120 1)( روضة الطالبين للنووي 1)

 ( على المذهب.2)

 (.479 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.120 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

 .تحقيق  محمد سند الشاماني (871 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

 (.120 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

يرون من األصحاب وهذا القول هو الصحيا الذي اطر به  ث :( واال النووي7)

األم  :أو أ ثرهم وصححه البااون وهو المنصوص في ال تب ال ديدو. انظر

الم موع للنووي  ، (210 1وبحر المذهب للروياني ) ، (68 1للشافعي )

(2 278.) 

 (.205سبق تخري ه في )ص( 8)
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واياسا  على ستر العورو وغيرها  ،(1)متفق عليهما ((فأن ل ه آية التيمم

وت ون الصالو  ،ف ن الصالو ال تسقط عند الع   عنها ،من الشروط

ولهذا تبطل بالحدث  (2)اال في شرح المهذب ،على األصا صحيحة  

و ذا برؤية المار و التراب في أثنائها على  ،اتفااا  وال الم ونحوهما 

فال يتنفل  ،ويحرم على الفااد المذ ور ال يادو على الفرض ،الصحيا

 فدنه عذر   ًوأما و وب اسعادو ،وال يفعل فعال  يتوا  على الطهارو

واختارر في شرح  ،ت ب الصالو بال يعادو والثاني .ال دوام له نادر  

ولم  ، ديد   وينما ي ب القضار بأمر   ،دى وظيفة الواتألنه أ ً(3)المهذب

رد في  ل صالو و بت في الوات مر ط  وهذا القول م   ،يثبت فيه شير

 ًل ن يستحب ،ألن اسعادو وا بة ًال ت ب الصالو (4)والثالث ،خلل

فال مهور  ،وحيث أو بنا الفعل في الوات والقضار ،لحرمة الوات

عن  (6)ونقل المصن  في شرح المهذب ،(5)على أن الفرض الثانية

ني عن اي   ،يمم  بتأن القضار ال يشرع للفااد يال بالمار أو  األصحاب

ويقضي المقيم المتيمم لفقد  قوله .(7)و  م به في فتاويه ،اسعادو

أنه ال  والقديم المختار عند المصن  ،ال يدوم نادر   ألنه عذر   ًالماء

                                                           

 تاب االعتصام  ، (94 9فقد أخر ه البخاري في صحيحه )، ( أما األول 1)

و مسلم في  ، (7288برام )‘ باب االاتدار بسنن رسول ه  ، بال تاب والسنة

برام باب فرض الحج مرو في العمر  ، (  تاب الحج232 4صحيحه )

 تاب  ، (74 1وأما الحديث الثاني فأخر ه البخاري في صحيحه ) ، (1337)

باب  ،  تاب الحيض ، (167 3ومسلم في صحيحه ) ، (334التيمم برام )

 (. 367التيمم برام )

 (.279-278 2( الم موع للنووي )2)

 (.338 2(  الم موع للنووي )3)

أبو حامد وغيرر من العراايين.  ح ور عن القديم وح ار الشي  :( اال النووي4)

 (.278 2الم موع للنووي ) :انظر

 (.119 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (299 2الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.279 2( الم موع للنووي )6)

 (.29 1( فتاوى النووي )7)
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 .بل يصبر حتى ي د المار ،في الحالال ت ب الصالو  (1)وفي اول ،يعيد

للمسافر الذي  لقوله  ًف نه ال ي ب عليه اضار   أي ل المسافر قوله

صبت السنة وأ  أت  أ)) تيمم وصلى ثم و د المار في الوات ولم يعد

مسندا  ومرسال   (3)وروار النسائي (2)روار أبو داود ((صالت [ أ30]أ 

وألن يي ابه مر عموم العذر يؤدي يلى  ًاتصاله (4)وصحا الحا م

 هب مب خب حب جب هئ} واد اال تعالى ،عموم المشقة

ألي  ًأو أ بر   أصار   وال فرا بين أن يتيمم عن حدث   ،( 5) {جتحت

قد في ألن الفَ  ًوال بين أن ي ون سفرر طويال  أو اصيرا   ،سبب  ان

ألنه  ًيقضي في السفر القصير (6)وفي اول ،بويال   فر مما يعم  الس  

المقيم يقضي والمسافر ال يقضي  واول األصحاب ،ملحق بالحضر

فلو أاام في مفا و أو  ، ا  على الاالب من حال السفر واساامة

 ولو دخل المسافر في طريقه بلدو   ،دعِ غالبا  لم ي  عدم فيه المار موضر ي  

 .وين  ان ح م السفر باايا   ،(7)م المار أعاد في األصادِ وع   أو ارية  

ألن التيمم وين  ًأي ف نه يقضي بسفره في األصح يعاصالإل  قوله

وو ه عدم  ،فال يستفاد لمعصية    ان وا با  فسقوط الفرض به رخصة  

بخال   ،صار ع يمة  [ ب31]ب  ويذا و ب ،عليه القضار أنه وا ب  

                                                           

 :انظر"وليس بشير:"اال النووي ، ( ح  ي عن  ماعة من الخرسانيين1)

 (.279 2الم موع للنووي )

باب في المتيمم ي د المار بعدما  ،  تاب الطهارو ، (93 1( سنن أبي داود )2)

صحيا أبي داود  :انظر ، وصححه األلباني ، (338يصل في الوات برام )

 (.366( برام )165 2)

باب التيمم لمن ي د المار  ،  تاب الاسل والتيمم ، (213 1( سنن النسائي )3)

 (. 433الصالو برام )بعد 

 (.632( من حديث عائشة ~ برام )286 1( المستدر  على الصحيحين )4)

 .78سورو الحج ( 5)

وح ار ابن الصباغ والشي  أبو  ، ( ح  ي هذا القول عن أبي محمد ال ويني6)

 (.286 1والبيان للعمراني ) ، (193 1نهاية المطلب لل ويني ) :نصر. انظر

 (.304 2والم موع للنووي ) ، (357 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

366 

وفي  ،الو هين على أنه رخصة أو ع يمة (1)وبنى ابن الرفعة ،القصر

 ،ن تبت استبحته ويال فالي (3)ويقال له ،أنه ال يستبيا التيمم أصال   (2)و ه

هذا  له  ،فعلى األصا لو رأى المار في أثنائها بطلت  ما في الحضر

أو  وأراد التيمم لمرض   ، ان المار مو ودا  يذا  ان الفقد حسيا  ف ن 

ذ رر في مسا الخ  من شرح  ،ونحوهما لم يصا تيممه عطش  

قضى في  ومن تيمم لبرد   قوله .ونقل أنه ال خال  فيه ،(4)المهذب

وعن  ،ن به المارسخَّ وين  ان يدوم فالع   عما ي   ،ألن البرد ًاألظهر

لحديث عمرو بن  ًال يقضي (6)والثاني ،(5)يتدفأ بها نادر ال يدوم ثياب  

و وابه أن القضار  ،(7)لم يأمرر فيه باسعادو ف ن النبي ¢ العاص

 (8)ومحل القولين ،وتأخير البيان يلى وات الحا ة  ائ  ،على التراخي

على  (10)وايل ،(9)ف ن  ان حاضرا  فالمشهور القطر بالو وب ،في السفر

ا أو في عضو   أو لمرض   قوله .القولين  ول ساتر فال يمنع الماء مطلقا

 .عام ألن المرض عذر  ًأي فال اضار عليه حاضرا   ان أو مسافرا  

ألن الع   عن  ًأي ف نه يقضي ر  كثي إل أن يكون بجرحه دم   قوله

 يادو على المحرر   ثير   اوله ،نادر   (11)[ونحور]ن مسخ   ي الته بمار  

                                                           

 (.23 2(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

فتا الع ي  للرافعي  :غريب". انظر:"واال النووي ، ( ح ار الحناطي2)

 (.304 2والم موع للنووي ) ، (352 2)

والن م الوهاج للدميري  ، (323-322 2البيان للعمراني ) :( انظر3)

(1 482.) 

 (.486 1( الم موع للنووي )4)

 (.359 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.483 1والن م الوهاج للدميري ) ، (419 1( التهذيب للباوي )6)

 (.346ص)في ( تقدم تخري ه 7)

 (.483 1الن م الوهاج للدميري ) :انظر (8)

 (.329 1والبيان للعمراني ) ، (436 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر9)

 (.508 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر10)

 ب"."( في نسخة11)
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اللهم يال يذا  ان  ،ف نه ال يضر   ،عن اليسير (1)[المصن ]احتر  بها 

 ،و ان  ثيفا  يمنر من وصول التراب يلى المحل ،على موضر التيمم

 قوله .(2)ال أل ل الن اسة بل لنقصان البدل والمبدل ،ف ن القضار ي ب

لحديث  ًوإن كان ساتراا لم يقض في األظهر إن وضع على طهر

وألن المسا  ،لم يأمرر باسعادو ‘ف ن النبي  ،(3)في المش وج¢  ابر

فالمسا  ،اني عن اسعادو مر أنه ال ضرورو يلى لبسهعلى الخ  ي  

 ألنه عذر   ًي ب (5)والثاني ،(4)على ال بيرو الموضوعة للضرورو أولى

أي  وجب نزعه على حدث  أي الساتر ع ِض و   فإن   قوله.غير دائم نادر  

ألنه مسا على ساتر  ًويتطهر ابل وضعه (6)يذا أم ن من غير ضرر  

ألنه موضر  ًال ي ب (7)وايل ، الخ  فاشترط فيه الوضر على طهر  

ولو وضعها  ،ون ع ال بيرو في  ل طهارو يذا أم ن وا ب ،ضرورو  

ر قضى على قوله فإن تعذ   .(8)خالفا  لما توهمه عبارته ،على طهر

وفي  ، ع مسا وصلى للضروروم ن الن  عني ف ن لم ي  ي المشهور

 وايل ،القطر بالو وب لفوات شرط الوضر أصحهما (9)اسعادو طريقان

ف ان األولى تعبيرر  ،ينها على القولين في الوضر على طهر

ومحل ما ذ رر المصن  ما يذا  ان الساتر على غير  ،(10)بالمذهب
                                                           

 ب"."( في نسخة1)

 ، (330 2والم موع للنووي ) ، (359 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.483 1للدميري ) والن م الوهاج

 .(350في )ص ( تقدم تخري ه3)

 (.358 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.484 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

الم موع  :بل يصا مسحه وي ون آثما . انظر ، ( وين خا  لم يل مه ن عها6)

 (.326 2للنووي )

 (.222 1بحر المذهب للروياني ) :( انظر7)

وروضة الطالبين للنووي  ، (283 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر8)

(1 105.) 

 (.258 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

 (.484 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر10)
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ف ن  ان على محله و ب القضار بال خال   ما االه في  ،محل التيمم

 (2)واال اسمام البلقيني ،البدل والمبدل  ميعا  لنقصان  ً(1)الروضة

أما على القديم المختار  ،وهذا  له على ال ديد ،الصواب يثبات الخال 

  وه تعالى أعلم. ،فال اضار مطلقا   (3)للمصن 

  

                                                           

 (.122 1الطالبين للنووي )( روضة 1)

 ( لم أا  عليه.2)

 (.329 1الم موع للنووي ) :( انظر3)
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ب الحيضبا  

 وفي االصطالح ،حاض الوادي يذا سال يقال ،(1)السيالن هو في اللاة

ا  ،(2)من أاصى الرحم في أواات معتادودم يخرج بعد بلوغ المرأو  وأم 

 (4)استحاضة   (3)فاأل ثرون على أنه ]يسمى[ ،الدم الذي ترار الصايرو

أي امرية باست مالها تقريبا   أقل  سن ه تسع  سنين قوله. (6()5)ودم  فساد

وهذا السن  وات  ،(8)واد دل االستقرار على التسر ،(7)على األصا فيهما

ورأت الدم ابل است مالها  ،ف ذا النا تقريبا   ،ن اليم ان بلوغها باس

وال  ،فهو حيض دون ما يذا وسعهما ،ب من ال يسر حيضا  وطهرا  

وينما اعتبرت  ،(10)الحارو والباردو على األصا (9)فرا بين ]البالد[

 مت خت حت هبجت مب خب حب} لقوله تعالى ًالقمرية

                                                           

 (.44تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :(  انظر1)

و فاية األخيار للحصني  ، (486 1الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر2)

(1 74.) 

 ب"."(  في نسخة3)

 (.446 1والتهذيب للباوي ) ، (548 1التعليقة للقاضي حسين ) :(  انظر4)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (314 1نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر5)

 (.346 2والم موع للنووي ) ، (410 2)

(  لم أ د في  تب الفقهار األوائل من ذ ر أن الدم الخارج  من الصايرو يقال 6)

الحاوي  بل ين الماوردي في ، بال مر بينهما ، دم استحاضة ودم فساد :له

ف ن رأت الدم ابل است مال تسر :"( اال نقال  عن اسمام الشافعي773 1) ال بير

سنين فهو دم فساد ال يقال له حيض وال استحاضة ألن االستحاضة ال ت ون يال 

وسوار النا دم استحاضة أو دم فساد فهو حدث ينقض  ، على أثر حيض"

 وه أعلم. ، الوضور

 (.134 1ن للنووي )روضة الطالبي :(  انظر7)

 (.414 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر8)

 ب"."(  في نسخة9)

 (.134 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر10)
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 ،ثالثمائة وخمسة وخمسون يوما  وسدس يوم والقمرية ،( 1) {هت

بل هو مم ن  ،الحيض حد   وليس آلخر سن   ،ت يد على ذل  والشمسية

 أي أال   وأقله يوم وليلة قوله .(2)االه الماوردي ،ةما دامت المرأو حي  

على  (3)وهو أربعة وعشرون ساعة   وليلة   مدو الحيض مقدار يوم  

 (4)واطر األ ثرون ،يوم بال ليلة وفي اول ،لمما ع   ألنه أال   ًاالتصال

 وأكثره قوله .(6)وصححه في اساليد ،بالثاني (5)واطر بعضهم ،باألول

بين  وأال طهر   ،لالستقرار خمسة عشر بلياليهاأي أ ثر مدته 

واوله بين  ،ألنه أال ما ثبت و ودر ًالحيضتين خمسة عشر أي يوما  

عما يذا رأت الحامل الدم وولدت ابل الخمسة عشر  الحيضتين احترا   

و ذل  يذا رأت  ،(7)أو متصال  بآخر الدم فهو حيض على األصا فيهما

النفاس ستين يوما  ثم انقطر أال من خمسة عشر ثم عاد فهو حيض 

 (9)أي أل ثر الطهر باس ماع ول حد ألكثره قوله ،(8)على األصا

                                                           
 .189سورو البقرو ( 1)

 (.772 1للماوردي ) الحاوي ال بير(  2)

 (.318 1نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر3)

( 104 8والم ني في المختصر ) ، (85 1(  منهم الشافعي في األم )4)

 ، (774 1) الحاوي ال بير( والماوردي في 89 1والمحاملي في اللباب )

( والشيرا ي في التنبيه 552 1( والقاضي حسين في التعليقة )28 1واساناع )

( والباوي في التهذيب 315 1( والروياني في بحر المذهب )21)

 وغيرهم.   ،(412 2(والرافعي في فتا الع ي  )455 1)

(  وهو اول للشافعي في  تاب العدد وأشار يليه الا الي في الوسيط 5)

والبيان للعمراني  ، (218 1والمستظهري القفال في حلية العلمار ) ، (411 1)

(1 344.) 

 تحقيق   عبدالرحمن الاامدي. ، (233 1(  اساليد البن الفر اح )6)

 (.139 2فاية النبيه البن الرفعة )و  ، (521 2الم موع للنووي ) :(  انظر7)

 (.386 2الم موع للنووي ) :(  انظر8)

 ، (347 1والبيان للعمراني ) ، (103 1اساناع البن القطان ) :(  انظر9)

 (.382 2والم موع للنووي )
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 واد تحيض في السنة مرو   ،ال تحيض أصال  اد لمرأو ف ن ا ،أ[32]ب 

وهو في الحيض ست أو سبر  ،وس ت المصن  عن الاالب ،واحدو  

 ولو اطردت عادو امرأو بأن تحيض دون يوم   ،وفي الطهر بااي الشهر

عتبر ذل  عشر لم ي   عشر وتطهر دون الخمسةَ  وليلة أو أ ثر من خمسةَ 

ألن االعتماد  ًيعتبر (2)والثاني ،أوفىن يألن بحث األول ً(1)في األصا

 (4)ح ار الماوردي (3)اال في المهمات .واد و د ،في الثانية على الو ود

 (7)ونقل في شرح المهذب ،(6)عن النص (5)ب[ وابن الصالح30]أ 

ويحرم به ما يحرم  قوله . ريان هذا الخال  في سن الحيض أيضا  

عى د))واد اال النبي  ،أغلظألنه  ًأي من الصالو وغيرها بالجنابة

فعلي ما يفعل الحاج غير أن ا)) ~واال لعائشة ،((الصالو أيام أارائ 

 ،أن القرارو ال تحرم عليها (9)والقديم ،(8)متفق عليها ((ال تطوفي بالبيت
                                                           

والهداية يلى أهام ال فاية  ، (134 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر1)

 (.77 20لدسنوي )

فتا الع ي   :اول أبي يسحاا اسسفراييني والقاضي حسين. انظر(  وهو 2)

 (.381 2والم موع للنووي ) ، (415-414 2للرافعي )

 (.367 2(  المهمات لدسنوي )3)

 (.401 11للماوردي ) الحاوي ال بير(  4)

 (.259-258 1(  شرح مش ل الوسيط البن الصالح )5)

 (.322 8تصر الم ني )ومخ ، (225 5األم للماوردي ) :(  انظر6)

 (.374-373 2(  الم موع للنووي )7)

باب يذا  ،  تاب الحيض ، (68 1(  فأما األول: ففي صحيا البخاري )8)

 تاب  ، (133 3وصحيا مسلم ) ، (325حاضت في شهر ثالث حيض برام )

ففي  :وأما الثاني ، (333باب المستحاضة وغسلها وصالتها برام ) ، الحيض

باب تقضي الحائض المناس   لها  ،  تاب الحيض ، (68 1) صحيا البخاري

باب  ،  تاب الحج ، (73 5وصحيا مسلم ) ، (305يال الطوا  بالبيت برام )

 (.1211بيان و ور اسحرام برام )

وحمله بعض األصحاب على  ، (   هذا القول ح ار أبو ثور عن أبي عبده9)

نهاية  :وهذا بعيد. انظر :اال ال ويني ، ف نه ي نى بأبي عبده ، اول الشافعي

-199 1وشرح مش ل الوسيط البن الصالح ) ، (100 1المطلب لل ويني )

200.) 
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لخو   ًعام (1)وايل ،لحا تها يليه ًخاص بالمعلمة وات التعليم فقيل

 مسلمة   ،للمس د صيانة   وعبور المسجد إن خافت تلويثه قوله ،النسيان

ومن  ، ال نب (2)ف ن أمنت التلويث  ا  على األصا ، انت أو ذمية  

 تسيل   أو  راحة   دائم   به حدث   ومن ،والمستحاضة   ،عليه ن اسة  

تحريم  هم من ذل وف   ،(3) الحائض في التحريم عند خو  التلويث

 قوله .(5)فليدل ه ثم يدخل ،(4)رطبة   عبور المنتعل نعال  ذا ن اسة  

اس ماع على تحريمه على  (8)وغيرر (7()6)نقل ابن  رير والصوم

أنها ليست مخاطبة  (9)واألصا من  وائدر ،الحائض وعدم صحته منها

اسيمان  منها ظهر فائدو الخال  في مسائلتو ،به حال حيضها

                                                           

 (.202 2(  هذا هو القول القديم. االه ابن الرفعة في  فاية النبيه )1)

 (.162 2والم موع للنووي ) ، (418 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر2)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (332 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر3)

 (.135 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (418 2)

 (.490 1الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر4)

 (.78 1 فاية األخيار للحصني ) :(  انظر5)

 ان يماما في فنون  ثيرو منها ، فر نيته أبو  ع، (  محمد بن  رير الطبري6)

وله مصنفات مليحة في فنون  ، التفسير والحديث والفقه والتاري  وغير ذل 

لم  ، و ان من األئمة الم تهدين ، عديدو تدل على سعة علمه وغ ارو فضله

 ، (191 4وفيات األعيان البن خل ان ) :ر(. انظر310توفي سنة ) ، يقلد أحدا  

 (.120 3طبقات السب ي ) ، (106 1) وطبقات ابن الصالح

 (.354 2(  الم موع للنووي )7)

وابن هبيرو في اختال  األئمة  ، (103(  منهم ابن القطان في اساناع )ص8)

وابن الرفعة في  فاية  ، (70 1وابن رشد في بداية الم تهد ) ، (71 1العلمار )

 (.200 2النبيه )

وهل يقال: ينه وا ب حال "(:135 1(  اال النووي في روضة الطالبين )9)

الت: الصحيا الذي عليه المحققون وال ماهير: أنه ليس  ، الحيض؟ و هان

و ذا االه ابن الرفعة في  ، بل ي ب القضار بأمر  ديد. وه أعلم" ، وا با  

 (.201 2 فاية النبيه )
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ف ن  ،نية القضار واألدار ومنها ،(1) ما االه في شرح المهذب ،والتعاليق

 قوله .(2)النا بالو وب حال الحيض نوت القضار ويال نوت األدار

لقول  ًأي ف ن فات اضاها ال ي ب ويجب قضاؤه بخالف الصالة

متفق  (( نا نؤمر بقضار الصوم وال نؤمر بقضار الصالو))~عائشة 

والمعنى في ذل  أن  ،(4)وانعقد اس ماع على هذين الح مين ،(3)عليه

في  (6)ونقل األسنوي ،(5)الصالو ت ثر فيشق اضاؤها بخال  الصوم

وعن  ،تحريم اضار الصالو عليها (7)الصالو عن أبي ب ر البيضاوي

وما بين  قوله .(8)الشامل والبحر وشرح الوسيط للع لي أنه ي رر

ألن عبده بن سعد  ًأي على ال ديد األصا سرتها وركبتها

ما يحل لي من امرأتي وهي " سأل رسول ه  (9)¢األنصاري

                                                           

 (.355 2(  الم موع للنووي )1)

 (.84 20الهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي ) :(  انظر2)

باب ال تقضي الحائض  ،  تاب الحيض ، (71 1(  صحيا البخاري )3)

باب و وب  ،  تاب الحيض ، (140 3وصحيا مسلم ) ، (321الصالو برام )

 (.335اضار الصوم على الحائض دون الصالو برام )

  األئمة العلمار البن واختال ، (103اساناع البن القطان )ص :(  انظر4)

والم موع للنووي  ، (70 1) وبداية الم تهد البن رشد ، (71 1) هبيرو

(2 354.) 

وشرح صحيا مسلم للنووي   ،(309 1بحر المذهب للروياني ) :(  انظر5)

(3 140.) 

 (.368 2(  المهمات لدسنوي )6)

يعر   ، الفارسي ( محمد بن أحمد ابن العباس القاضي أبو ب ر البيضاوي7)

له  ،  ان من األئمة العارفين بالفقه واألدب وصن  في الفقه ، بالشافعي

في "اسرشاد"وله  تاب "، تعليل مسائل التبصرواألدلة في " تاب

التذ رو في تعليل مسائل "آخر سمار ،  وله  تابللصيمري"ال فاية"شرح

 ، (96 4وطبقات السب ي ) ، (92-91 1التبصرو". انظر:طبقات ابن الصالح )

 (.216 1وطبقات ابن شهبة )

 ( انتهى  الم اسسنوي. 8)

واال أبو  ، س ن دمشق ، ¢ح ام بن ح يم عم   ، ( عبد ه بن سعد األنصاري9)

و ان يومئذ على  ، يقال: ينه شهد القادسية ، وابن حبان: له صحبة ، حاتم
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والمعنى فيه  ،(1)صححه الترمذي ((  ما فوا اس ارل)) اال ؟"حائض

وعبارو ال تاب تشمل تحريم االستمتاع بالنظر  ،أنه حريم للفرج

 سوار  علنا ،ويفهم  وا  االستمتاع بنفس السرو والر بة ،والمباشرو

والمختار  ،لم أر فيه نقال   (2)اال في شرح المهذب .بهما عورو أم ال

على  وا  االستمتاع  (4)النص   (3)ونقل في المهمات ،ال  م ب وا ر

وصرح به  ،وال يحرم ما فوا السرو وتحت الر بة  ما أفهمه ،روبالسُّ 

ن مباشرتها له فيما بين السرو عوس ت األصحاب  ،(5)في المحرر

اال العرااي  ،والقياس تحريمه (6)اال األسنوي ، مس الذ ر، والر بة

وهو  ائ   ،غاية مس الذ ر استمتاع ب فها في مختصر المهمات

صنعوا  ل شير ا)) لقوله  ًل يحرم غير الوطء وقيل قوله .اطعا  

اديما  واختارر المصن  في  وح ى اوال   ،(7)روار مسلم ((يال الن اح

  .(2)وغيرر (1) ما االه المتولي ،وعلى هذا ي رر ،(9)وغيرر (8)شرح المهذب

                                                                                                                                                             

االستيعاب  :وخالد بن معدان. انظر ، روى عنه حرام بن ح يم ، مقدمة ال يش

 (.98 4واسصابة البن ح ر ) ، (917 3البن عبدالبر )

باب ما  ار في  ،  تاب الطهارو ، (239 1( صححه الترمذي في سننه )1)

 ان رسول ه )) ولفظه، ل نه من حديث عائشة ~  ، مؤا لة الحائض وسؤرها

ل  ما فوا اس ار(( ))وأما لفظ ، ثم يباشرني(( ، يذا حضت يأمرني أن أت ر‘ 

باب في المذي برام  ،  تاب الطهارو ، (55 1فقد أخر ه أبو داود في سننه )

 (. 207( برام )383 1صحيا أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (212)

 (.365 2(  الم موع للنووي )2)

 (.  372 2(  المهمات لدسنوي )3)

ويتلذذ به  ي  شار منها وال يتلذذ بما تحت اس ار منها وال :"(  حيث اال4)

 (.185 5األم للشافعي ) :يباشرها مفضيا يليها والسرو ما فوا اس ار". انظر

 (.22(  المحرر للرافعي )ص5)

 (.372 2(  المهمات لدسنوي )6)

باب  وا  غسل الحائض رأس  ،  تاب الحيض ، (102 3(  صحيا مسلم )7)

 (.302 و ها وتر يله برام )

 (.363 2(  الم موع للنووي )8)

 (.413 1والتنقيا للنووي ) ، (118التحيق للنووي ) :(  انظر9)
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فلو استمتر  ،بتحريم الوطر في الفرج(3)هم من  المه القطرف    فروع

وين  ،(4)المهذبااله في شرح  ،باير ال ماع لم يل مه شير بال خال 

أنه  بيرو وال ع م عليه في  (5) امر متعمدا  عالما  بالتحريم فالنص

ل ن يستحب ين وطئ في يابال الدم أن  ،بل يستافر ويتوب ،ال ديد

قل أيضا  عن والقديم ون   ،(6)يتصدا بدينار وين وطئ في يدبارر فبنصفه

ال  القولينوعلى  ،(8)صرفه يلى واحد  أنه يل مه ذل  وي و (7)ال ديد

وال شير  (10)يل مه عتق ب ل حال وفي اول ،(9)ي ب على المرأو شير

ولو ادعت  ،(11)وال اهل بالتحريم أو الحيض اطعا   ،على الناسي

ولو  ،وين  ذبها لم تحرم ،الحيض ف ن لم يتهمها بال ذب حرم الوطر

االه في شرح  ،اتفقا على الحيض واختلفا في انقطاعه فالقول اولها

                                                                                                                                                             

  تحقيق   غادو العقال. ، (146 1(  تتمة اسبانة للمتولي )1)

 (.364 2الم موع للنووي ) :(  انظر2)

 (.359 2(  فقد ح ى اس ماع على ذل . انظر: الم موع للنووي )3)

 (.366 2)(  الم موع للنووي 4)

 ( عن المحاملي في الم موع.359 2(  نقله النووي في الم موع )5)

 (.135 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر6)

 (.493 1الن م الوهاج للدميري ) :(  نقله عنه الدارمي. انظر7)

مثقال اسسالم من الذهب الخالص يصر   ، ( الدينار الوا ب أو المستحب8)

روضة الطالبين  :ن. وي و  صرفه يلى واحد. انظريلى الفقرار والمسا ي

 (.135 1للنووي )

 (.423 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر9)

 :وهو اول اديم شاذ. االه النووي. انظر ، (  وهو اول المتولي والرافعي10)

وفتا الع ي  للرافعي  ، ( تحقيق  غادو العقال140 1تتمة اسبانة للمتولي )

 (.360 2للنووي ) والم موع ، (422 2)

وح ي عن بعض  ، (136 6(  االه النووي في روضة الطالبين )11)

وهذا  ، األصحاب م ير اول على القديم أنه ي ب على الناس  فارو  العامد

والم موع للنووي  ، (424 2ليس بشير. انظر: فتا الع ي  للرافعي )

(2 359.) 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1ئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الر

  

376 

سل لم يحل قبل الغ  أي الدم ل من اسم ان فإذا انقطع  قوله .(1)المهذب

 ،وصارت  ال نب ،ألن الحيض اد  ال ًغير الصوم والطالق

ومن المحرمات التي ال  .الطالا  ان حراما   ر  أن  وب المه هنا ع  

صدت بها التعبد مر علمها تحل ابل االنقطاع الطهارو ف نها تحرم يذا اَ 

سل لما ال يفتقر يلى طهارو يستحب لها الا  ل ن  ،بأنها ال تصا

وأيضا  ي ب باالنقطاع اضار ما فاتها من الصلوات بينه  ، اسحرام

 ول تحريمه يال يوما عدا ذل  من المحرمات ال  ،سلوبين الا  

 ،منه ينما هو أل ل الحدث فدن المنر ًأما غير االستمتاع ،بالاسل

 حب جب هئ}عالى فلقوله ت ًوأما االستمتاع ،والحدث باا  

وعلى ارارو التخفي  المراد به  ،(3)على ارارو التشديد ( 2) {خبمب

  .اآلية ( 4) {جت هب} أيضا  االغتسال لقرينة اوله تعالى

مقام الاسل على التفصيل السابق  التيمم للحائض عند العذر اائم    فرع

ال ي و   (5)وايل ،ي و  وطئ المتيممة بعد رؤية المار وايل ،في التيمم

ح اهما في شرح  ،بعد خروج وات الفريضة التي تيممت لها

فال تمنع الصوم ، كسلس دائم   والستحاضة حدث   قوله .(6)المهذب

دم يسيل في أواات غير معينة من عرا في  االستحاضة والصالة

لة  عِ  وهو دم   ،العاذل بالذال المع مة والالم يقال له ،أدنى الرحم

وتطلق االستحاضة على ما يتصل  ،لةف نه دم  بِ  ،بخال  الحيض

بالحيض أو النفاس وعلى ما ال يتصل  الذي ترار الصايرو و دم 

                                                           

 (.372 2(  الم موع للنووي )1)

 .222سورو البقرو ( 2)

الميسر في القرارات  :(  وهي ارارو حم و وال سائي وخل  وشعبة. انظر3)

 (.35)ص األربر عشرو لخارو 

 .222سورو البقرو ( 4)

للماوردي  الحاوي ال بير :(  ح ار الماوردي عن ابن سريج. انظر5)

(1 771.) 

 (.369 2(و)368 2(  الم موع للنووي )6)
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ال يمنر الصوم والصالو  دائم   وهي حدث   ،حيضا  الحامل يذا لم ن عله 

 في حديث   (1)~لحمنة بنت  حش وغيرهما من العبادات لقوله 

روار  ((ف ن ذل  ي  ي  ،صومي وصلىف))و انت مستحاضة ،طويل  

ألن  ًيمنر اربان ال وج لهاو ذا ال  ،وصححه (3)والترمذي (2)أبو داود

 واوله ،بسند حسن (4)روار أبو داود ((ان  و ها ي امعها ))~حمنة

 ،أ[ الالم مصدر  االستحاضة 31س هو للتشبيه وهو بفتا ]أ لَ  سَ 

 فتغسل المستحاضة فرجها قوله .والم سور اسم فاعل  المستحاضة

وي الة الن اسة فتاسل فر ها  ،أي ي ب عليها االحتياط في الطهارو

متفق  ((اغسلي عن  الدم وصليف)) ابل الوضور أو التيمم لقوله 

دفعا  للن اسة أو  أو خراة   أي بأن تحشور بقطنة   وتعصبه قوله .(5)عليه

 أخرى مشقواةَ  أو خيطا  وتأخذ خراة   راة  تعليال  لها وتشد في وسطها خِ 

الطرفين ت عل وسطها على فر ها تلصقه بالقطنة التي في الفرج 

يلصااا   يدا  وتشد الطرفين في التي في وسطها من ادامها وخلفها شدا  

                                                           

 ، أخت أم المؤمنين:  ينب بنت  حش، بن رياب األسدية (  حمنة بنت  حش1)

واتل عنها يوم أحد فت و ها طلحة بن عبيد ه  ، ¢ انت عند مصعب بن عمير

وتحمل  ، ف انت تسقي العطشى ، دت أحدا  وشه ،  انت من المبايعات ، ¢

و انت تستحاض هي  ، وخاضت في اسف  على عائشة~ ، وتداويهم ، ال رحى

روى عنها ابنها عمران بن طلحة بن عبيد ه.  ، وأختها أم حبيبة  بنت  حش

 (.89-88 8واسصابة البن ح ر ) ، (1813 4انظر: االستيعاب للقرطبي )

باب من اال يذا أابلت الحيضة  ،  تاب الطهارو ، (76 1)(  سنن أبي داود 2)

صحيا أبي داود  :يسنادر حسن. انظر :واال األلباني ، (287تدع الصالو برام )

 .(.293( برام )67 2)

باب في المستحاضة أنها ت مر  ،  تاب الطهارو ، (221 1(  سنن الترمذي )3)

 صحيا". هذا حديث حسن:"واال ، (128بين الصالتين برام )

باب المستحاضة ياشاها  و ها  ،  تاب الطهارو ، (83 1(  سنن أبي داود )4)

( 116 2صحيا أبي داود ) :يسنادر حسن. انظر :واال األلباني ، (310برام )

 (.329برام )

باب يذا رأت المستحاضة  ،  تاب الحيض ، (73 1(  صحيا البخاري )5)

باب  ،  تاب الحيض ، (133 3وصحيا مسلم ) ، (331الطهر برام )

 (.333المستحاضة وغسلها وصالتها برام )
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ف ن اندفر  ،شافعي تعصيبا  وسمار ال (3)واستثفارا   (2)ما   ويسمى تل (1)مح ما  

تأذى تم و ل ذل  وا ب يال أن  الدم بالحشو لقلته لم يحتج يلى الل

لما فيه من الضرر أو ت ون  ًبالشد الحترااها با تماع الدم فال يل مها

 قوله .قتصر على الشد  تتر  الحشو نهارا  وتف (4)اال الرافعي ،صائمة

وفي و وب  ،يصافلو ادمت الوضور لم  ،أي بعد ذل  وتتوضأ

 ،الو وب (5)أصحهما في شرح مسلم مبادرتها يلى الوضور و هان

ا مر وضوؤهويذا صححنا  (7)اال الماوردي .(6)و  م به في التحقيق

 ًأي  التيمم وقت الصالة قوله .التأخير فالبد من غسل الفرج عندر

ي و  تقديم  (8)وايل ،وال ضرورو ابل الوات ،ألنها طهارو ضرورو

أي  وتبادر بها قوله .(9)يذا انطبق آخرر على أول الوات الوضور

رت لمصلحة الصالة فلو أخ   قوله .(10)بالصالو بعد احتياطها وطهارتها

ومثله التأخير  ،(11)أي على الصحيا ،لم يضر وانتظار جماعة   كستر  

                                                           

 ، (410 1والبيان للعمراني ) ، (906 1للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر1)

 (.534-533 2والم موع للنووي )

 (.247)ص مختار الصحاح للرا ي :هو ما تشدر الحائض . انظر :(  الل ام2)

يذا ائت رت به ثم ردت طر   :استثفرت المرأو بثوبها :منه (  االستثفار3)

مقاييس في اللاة  :اس ار من بين ر ليها وغر ته في الح  و من ورائه. انظر

 (.36ومختار الصحاح للرا ي )ص ، (184البن فارس )ص

 (.435-434 2الع ي  للرافعي ) (  فتا4)

 (.134 3(  شرح النووي لمسلم )5)

 (.144(  التحقيق للنووي )ص6)

 (.907 1للماوردي ) الحاوي ال بير(  7)

 (.364-363 1(  ح ار ال ويني في نهاية المطلب )8)

 (  بمعنى أنها ابتدأت غسلها ابل الوات وفرغت منه مر أول الوات.9)

ألن الحدث يت رر منها وهي مستانية عن احتماله (  تخفيفا  للمانرً 10)

 (.496 1الن م الوهاج للدميري ) :بالمبادرو. انظر

وروضة الطالبين للنووي  ، (435 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر11)

(1 138.) 
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 .ال ي و  التأخير لشير من ذل  (1)وايل ،ولال تهاد في القبلة ،لل معة

أي وين أخرت ال لمصلحة الصالو  فيضر على الصحيحوإل  قوله

وهي مستانية  ،ألن الحدث يت رر منها ًما فعلته في ب ت ديد   ،ضر  

 (3)اال اسمام ،ي و  ما لم يخرج الوات (2)وايل ،عن احتماله بالمبادرو

 ،ويذا أو بنا المبادرو فقد بالغ  ماعة في األمر بها من غير فصل

ويجب الوضوء لكل  قوله . ا  يسير   فصل  ل لو تخل   واال آخرون

صححه  (5)((ي ل ل صالوأوضت)) (4)~البنة أبي حبيش لقوله  ًفرض

وينما  ا ت الفريضة الواحدو  ،وألن الحدث مستمر   ً(6)الترمذي

الواحد مر ف نها تتنفل بالوضور  ،للضرورو واحتر  بالفرض عن النفل

وكذا تجديد العصابة  قوله . المتيمم (7)الفرض ما شارت على األصا

اياسا   ،أي ل ل فرض مر غسل الفرج وحشور على ما سبق في األصح

ال ي ب ت ديد غسل الفرج وتعصيبه يال  (9)وايل ،(8)على ت ديد الوضور

لالبته لم يبطل  ًولو خرج منها الدم بعد الشد   ،يذا ظهر الدم

                                                           

 (.413 1البيان للعمراني ) :(  انظر1)

 (.225 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  ح ي عن ابن سريج. انظر2)

 (.324 1(  نهاية المطلب لل ويني )3)

بن المطلب بن أسد بن عبد الع ى بن اصي  (  هي فاطمة بنت أبي حبيش4)

  ، صحابية  ليلة اشتهرت هي وأخواتها بأحاديث الدمار ، القرشية األسدية

 :وسمر منها حديثها في االستحاضة. انظر ، ¢روى عنها عروو بن ال بير

 (. 270 8واسصابة البن ح ر ) ، (1892 4االستيعاب البن عبدالبر )

باب غسل الدم  ،  تاب الوضور ، (55 1(  أخر ه البخاري في صحيحه )5)

 (. 228برام )

باب في المستحاضة برام  ، (  تاب الطهارو217 1(  سنن الترمذي )6)

(125.) 

وفتا الع ي  للرافعي  ، (413 1نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر7)

 (.497 1والن م الوهاج للدميري ) ، (495 2)

 (.534 2والم موع للنووي ) ، (436 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر8)

 (.225 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  ح ي عن بعض األصحاب. انظر9)
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ف ن  ،بطل د  لتقصيرها في الشَ  ًوين خرج ،يبطل (2)وايل ،(1)اوضوؤه

ولو  الت  ،م التنفلبطلت أو بعد الفراغ من الفرض حر    ان في صالو  

العصابة عن موضعها  واال  له تأثير أو ظهر الدم على  وانبها من 

ألن الن اسة اد  ثرت  ً(3)و ب الت ديد بال خال  غير غلبة الدم

 (5)اال اسمام ،(4)وي ب في ال وال اليسير على األصا ،وتقليلها مم ن

 ما يعفى عن االنتشار في  ،ويعفى منه عما ال يم ن االحترا  عنه

ولو أحدثت بريا ونحور ابل أن تصلي و ب  ،(6)محل االستن ار

ولو انقطع  قوله .(7)فلو بالت و ب الت ديد اطعا   ،الت ديد على األصا

انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن دمها بعد الوضوء ولم يعتد 

اعلم أن  وجب الوضوء أ[ 33. ]ب النقطاع وضوءاا والصالة

 ،ت صالتها وبطلت طهارتهافيت بعد الصالو صح  المستحاضة يذا ش  

 ،(8)في الصالو بطلت طهارتها على الصحيا روعِ فيت ابل الش  وين ش  

 ،(9)وين شفيت بعد الشروع في الصالو بطلت على ظاهر المذهب

اوال  من رؤية المتيمم المار أنها  (10)ج ابن سريجفتتوضأ وتستأن  وخر  

أما يذا انقطر دمها بعد  ،هذا ح م االنقطاع ال لي وهو الشفار ،ال تبطل

ألن  ًفيل مها يعادو الوضور ،الوضور ولم يعتد انقطاعه وعودر

وين اعتادت االنقطاع  ،األصل عدم العود في ون الظاهر أنه شفار

ف ن وسر  من االنقطاع الوضور والصالو و بت يعادو  ،والعود

                                                           

 (.437 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (411 1البيان للعمراني ) :(  انظر1)

 (.484 1التهذيب للباوي ) :(  انظر2)

 (.497 1والن م الوهاج للدميري ) ، (534 2الم موع للنووي ) :(  انظر3)

 (.138 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر4)

 (.327 1(  نهاية المطلب لل ويني )5)

 (.223 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  انظر6)

 (.138 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر7)

 (.421 2وفتا الع ي  للرافعي ) ، (417الوسيط للا الي )ص :(  انظر8)

 (.539 22والم موع للنووي ) ، (439 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر9)

 (.329 1نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر10)
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 ،ألنه يم نها أدار العبادو على ال مال في ذل  الوات ًالوضور أيضا  

بأنه ال يعود يال  ول ن أخبرها من هو عار    ،ولو لم يعتد االنقطاع

رد على يوهذا  ،بعد ادر الطهارو والصالو و ب الوضور أيضا  

فلو عاد الدم في مسألتي ال تاب ابل  ،سألة األولىيطالا ال تاب في الم

اعتبارا   (1)يم ان الوضور والصالو لم ت ب يعادو الوضور على األصا

ل ن لو  انت شرعت في الصالو بعد االنقطاع من  ،بما في نفس األمر

وعلى هذا  ،للتردد في النية ً(2)غير يعادو الوضور أعادتها على األصا

االنقطاع وشرعت في الصالو ثم عاد الدم فهو حدث لو توضأت بعد 

ولو لم يسر  من  ، ديد ي ب عليها أن تتوضأ وتستأن  الصالو

االنقطاع الوضور والصالو يما ألن عادتها  ذل  أو بأن أخبرها 

ف ن امتد االنقطاع  ،ولها الشروع فيها ،فال عبرو به  ما أفهمه ،عار 

اعتبارا  بما في نفس  (3)ون بطالن الطهارو وو ب اضار الصالاب

 والمت ه في مقدار الوضور والصالو اعتبار   (5)اال األسنوي ،(4)األمر

يشمل  ،بعد الوضور واوله ،هر المسافرما يم ن  ر عتين في ظ   أال ِ 

وانقطاعه في  ،ولو عقب الوضور متصال  به ،انقطاع الدم ابل الصالو

على الشروع في حمل اوله بعد الوضور وينباي أن ي   ،أثنائها

ألن الح م فيه  ًليشمل ما يذا حصل االنقطاع في أثنائه ًالوضور

و ان األحسن التعبير  ،(6)تبر فيه المحرر ،و ب الوضور واوله ، ذل 

  .بالطهارو ليشمل طهارتي الحدث والن س

يذا  ان دم المستحاضة ينقطر في وات ويسيل في وات لم ي     فروع

صلي في وات سيالنه بل عليها أن تتوضأ وتصلي في وات تأن 

انقطاعه آخر  ت رب[ ف ن 31]أ  ،خا  فوت الواتتانقطاعه يال أن 

                                                           

 (.139 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر1)

 (.485 1التهذيب للباوي ) :انظر  (2)

 (.138 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر3)

 (.497 1الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر4)

 .، تحقيق  محمد سند الشاماني (920 1(   افي المحتاج لدسنوي )5)

 (.23(  المحرر للرافعي )ص6)
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البول لو  سَ لِ ولو  ان سَ  ،التأخير (2)وايل، (1)الوات فاألفضل التع يل

ولو صلى ااعدا  استمس  صلى ااعدا  حفظا   ،صلى اائما  سال بوله

و ل صاحب  ،(4)وعلى الو هين ال يعادو عليه ،اائما   (3)وايل ،للطهارو

ومن به  رح سائل  ،ح مه ح م المستحاضة فيما ذ رنار دائم   حدث  

  . المستحاضة فيما عدا الوضور

                                                           

 (.139 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر1)

 تحقيق  غادو العقال. ، (208 1المتولي في التتمة )(  ح ار 2)

 (.542 2الم موع للنووي ) :(  االه القفال. انظر3)

 (.228 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  انظر4)
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  ]فيما ترار المرأو من الدمار[ فصل

يذا رأت الدم في  أكثره فكله حيضرأت لسن الحيض أقله ولم يعبر 

بم رد رؤية  ر من يم ان الحيض ل مها تر  الصالو والصوم والوط

فعلى  ،ال تتر  حتى ترار يوما  وليلة (2)وايل ،(1)الدم على الصحيا

فتقضي  ،الصحيا لو انقطر لدون اليوم والليلة بان أنه ليس حيضا  

سوار  ،ف له حيض ،ولم ي او  األ ثر ،ف ذا  اد على أاله ،الصالو

ويشترط أن ال ي ون  ،اتفق لونه أو اختل  ،وافق العادو أو خالفها

فأشهر الو هين في  ،ف ن رأته خمسة عشر للطهر ،هر  ة ط  عليها بقي  

والصفرة  قوله .أنها  المستحاضة في  مير األح ام (3)شرح المهذب

النسار ألن  ًفيه المعتادو والمبتداو أي سوار   والكدرة حيض في األصح

فيه الصفرو من دم  (5)فيها ال رس  (4)بالدر ة ~يبعثن يلى عائشة  ن     

ال تع لن حتى ترين القصة البيضار تريد الطهر من )) فتقول ،الحيض

واال  ،(7)بسند صحيا والبخاري تعليقا   (6)روار مال  ((الحيضة

                                                           

 (.390 2والم موع للنووي ) ، (350 1البيان للعمراني ) :(  انظر1)

و فاية النبيه  ، (816 1للماوردي ) الحاوي ال بير :(  االه ابن سريج. انظر2)

 (.159 2البن الرفعة )

 (.542 2(   الم موع للنووي )3)

وهو  السفط  ، يروى ب سر الدال وفتا الرار.  مر درج :(   الدر ة4)

الصاير تضر فيه المرأو خ  متاعها وطيبها. وايل: ينما هو بالَدَر ة تأنيث 

وأصله شير يدرج أي  ، و معها الد رج ، وايل: ينما هي الد ر ة بالضم ، درج

وار  ، يل  فتشمه  -ولد النااة-في دخل في حيار النااة ثم ي خرج ويتر  على ح 

النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير  :فتظنه ولدها فترأَمه. انظر

 (.322-321 4ولسان العرب البن منظور ) ، (104 2)

ال اهر  :: القطن تحتشى به المرأو ما لم ي ثر سيالن الدم. انظرال رس   ( 5)

والنهاية في غريب الحديث  ، (47في غريب ألفاظ الشافعي للهروي )ص

 (.142 4واألثر البن األثير )

باب طهر الحائض برام  ،  تاب الطهارو ، (59 1) (  موطأ اسمام مال 6)

(97.) 

 باب يابال المحيض ويدبارر. ،  تاب الحيض ، (71 1(  صحيا البخاري )7)
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لقول أم  ًالصفرو وال درو حيض في أيام العادو فقط (1)اسصطخري

وألبي  ،(3)روار البخاري (( نا ال نعد ال درو والصفرو شيئا  ))(2)~عطية

ين تقدم الصفرو وال درو  (6)وايل ،((عد الطهر شيئا  ب))(5)والحا م (4)داود

يشترط  (7)وايل ،ما بمفردها فالأ ،ولو بعض يوم  انت حيضا   ،اوي   دم  

فيه  ،بالصحيا (8)وتعبيرر في الروضة ،أن يتقدمه اوي يوما  وليلة

  .يشارو يلى ضع  الخال 

 در وليسا  وال درو شير   ،صفرارا الصديد يعلور  شير  الصفرو  فائدة

ر ة بدال مهملة مضمومة ورار سا نة بعدها والد   ،(9)على ألوان الدمار

                                                           

 ، (351 1والبيان للعمراني ) ، (800 1للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر1)

 (.499 1والن م الوهاج للدميري )

 انت من  بار نسار الصحابة  ، هي: نسبية بنت الحارث (  أم عطية2)

تمرض  ، ‘و انت تا و  ثيرا  مر رسول ه  ، رضوان ه عليهم أ معين

وح ت ذل   ، ‘وشهدت غسل ابنة رسول ه  ، وتداوي ال رحى ، المرضى

و ان  ماعة من الصحابة وعلمار التابعين بالبصرو يأخذون عنها  ، فأتقنت

ومحمد بن  ، أحاديث روى عنها أنس بن مال ‘  ولها عن النبي  ، غسل الميت

 ، (1947 4االستيعاب البن عبدالبر ) :وحفصة بنت سيرين. انظر ، سيرين

 (.437 8واسصابة البن ح ر ) ، (318 2وسير أعالم النبالر للذهبي )

باب الصفرو وال درو في غير  ،  تاب الحيض ، (72 1(  صحيا البخاري )3)

 (.326أيام الحيض برام )

باب في المرأو ترى ال درو  ،  تاب الطهارو ، (83 1(  سنن أبي داود )4)

يسنادر صحيا على شرط  :واال األلباني ، (307والصفرو بعد الطهر برام )

 (.326رام )( ب114 2صحيا أبي داود ) :مسلم. انظر

 (.621( من حديث عائشة ~ برام )282 1(  المستدر  على الصحيحين )5)

 (.488 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  ح ي عن بعض األصحاب. انظر6)

 ، (562 1التعليقة للقاضي حسين ) :(  وهو اختيار أبي علي الطبري. انظر7)

 (.351 1والبيان للعمراني )

 (.152 1)(  روضة الطالبين للنووي 8)

 (.486 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر9)
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ويروى ب سر  ،رج وهو السَّفط  الصاير وشبههتأنيث د   (1)[فتار] يم 

ويحتمل أن تريد  (4()3)اال القاضي عياض ،(2)رج مر دَ  الدال وفتا الرار

وهو القطن الذي  ،ب[ي مر فيها هذا ال رس 33خراة]ب  (5)بها

 .(6)ال ص بفتا القا  وصاد مهملة مشددو هو ة  ص  والقَ  ،احتشت به

أي ف ن عبر الدم أ ثر الحيض ف او  خمسة عشر  فإن عبره قوله

أي وهي التي ابتدأها الدم  فإن كانت مبتدأةا  ،يوما  فهي مستحاضة

ا  مميزة ا وضعيفا  ًفالضعيف استحاضة والقوي حيض ،بأن ترى قويا

ف ذا  ،أسود يعر ن دم الحيض ي))~لفاطمة بنت أبي حبيش لقوله 

ويذا  ان اآلخر فتوضأي وصلي ف نما  ، ان ذل  فامس ي عن الصالو

 (3)واألصا ،(2)والحا م (1)وصححه ابن حبان (7)روار أبو داود ((هو عرا

                                                           

 ب"."(  في نسخة1)

يل ، فيدخل ، وايل بالضم أي: ما  تضر فيه المرأو خ  متاعها وطيبها(  2)

 :انظر مه.أعلى حوار فتشمه فتظنه ولدها فتر في حيار النااةً ثم يخرج ويتر 

ولسان العرب البن  ، (104 2النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )

 (.322-321 4منظور )

(   القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتيً  ان يمام واته 3)

في الحديث وعلومه والنحو واللاة و الم العرب وأيامهم وأنسابهم وصن  

المعلم في شرح " مل به"اس مال في شرح  تاب مسلم"التصاني  المفيدو منها

وشرح حديث أم  رع شرحا   "، مشارا األنوار"ومنها ، للما ري"مسلم

وهو من أهل التفنن في العلم  ، وغيرها"التنبيهات"وله  تاب سمار ، مستوفى

وفيات األعيان البن خل ان  :ر. انظر544توفي سنة  ، والذ ار واليقظة

 (.219-212 20وسير اعالم النبالر للذهبي ) ، (483 3)

 (.256 1) ار للقاضي عياض(  مشارا األنوار على صحاح اآلث4)

 (  أي الدُّر ة بضم الدال وس ون الرار.5)

 (.78 20الهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي ) :(  انظر6)

توضأ ل ل صالو  :باب من اال ،  اب الطهارو ، (82 1(  سنن أبي داود )7)

باب  ،  تاب الطهارو ، (123 1وأخر ه النسائي في سننه ) ، (304برام )

وحسن يسنادر األلباني.  ، (215برام ) ، الفرا بين دم الحيض واالستحاضة

 (.286( برام )59 2صحيا أبي داود ) :انظر
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أن القوو ب حدى ثالث خصال وهي اللون والثخانة والرائحة ال ريهة 

و ريهة  ،ثم ال در (4)(األشقر ثم األصفر)فاألسود أاوى ثم األحمر ثم 

ف ن تعارضت الصفات ر ا  ،الرائحة أاوى والثخين أاوى من الرايق

إن لم ينقص عن أقله ول  قوله .ف ن استوت ر ا بالسبق ،بال ثرو

هذر شروط العمل  هرالطُّ  عبر أكثره ول نقص الضعيف عن أقل  

 ًبالتميي  وهي أن ال ينقص القوي عن أال الحيض وهو يوم وليلة

وأن ال ينقص  ، عله حيضا  وأن ال ي او  خمسة عشر متصلةليم ن 

فلو  ،ليم ن  عله طهرا  بين حيضتين ًالضعي  عن خمسة عشر يوما  

ف ن  او  القوي أ ثر  ،فقد واحد من الشروط الثالثة فهي غير ممي و

و ذا ين  ،وتحيض من أول الدم ،ففاادو للتميي  اطعا   ،الحيض وتقدم

ثم أحد  حمرو   م ن ال مر بأن رأت خمسة  تأخر على الصحيا ولم ي

 وين أم ن ال مر بين القوي وما تقدمه بأن رأت خمسة   ،عشر سوادا  

 ،فالصحيا أن حيضها السواد ،منطبقة   سوادا  ثم حمرو   ثم خمسة   حمرو  

وهو  ،حيضا  أن ي ون متقدما   وعلم منه أنه ال يشترط في  عل القوي  

فلو رأت خمسة عشر  ،حاديثسطالا األ ًمقتضى يطالا المصن 

 ًثم خمسة عشر سوادا  تر ت الصوم والصالو في  مير المدو حمرو  

وألن السواد في  ،االنقطاع في الخمسة عشر األولى  انت تر و ألنها

فلو  اد السواد على خمسة عشر فال  ،الثانية يبين أن ما ابله استحاضة

فتتر   ،الحمروفترد يلى يوم وليلة على المشهور من أول  ،تميي 

وليس لنا امرأو تتر   ،الصالو والصوم أيضا  بعد الشهر يوما  وليلة

ولو لم ت ن الخمسة عشر في الضعي   ،(5)الصالو هذر المدو يال هذر
                                                                                                                                                             

باب ذ ر وص  الدم الذي  ،  تاب الطهارو، (180 4(  صحيا ابن حبان )1)

 (. 1348لمن و د فيها بح م برام )يح م 

 تاب الطهارو من حديث عائشة  ، (281 1(  المستدر  على الصحيحين )2)

 (.618~ برام )

والن م  ، ( تحقيق  غادو العقال167-166 1تتمة اسبانة للمتولي ) :(  انظر3)

 (.501 1الوهاج للدميري )

 ، ثم األصفر()األشقر "ب"وفي ، )األصفر ثم األشقر("أ"(  في نسخة4)

 والصواب ما أثبت.

 (.501 1الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر5)
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فال  ،متصلة بأن  انت ترمي يوما  أسود ويومين أحمر وه ذا أبدا  

لعدم  ًتميي  وين لم ينقص  ملة الضعي  في الشهر عن خمسة عشر

وتقدم القوي  ان الضعي   ، دت الشروط المذ وروويذا و   ،التصالا

وين طال حتى لو رأت يوما  وليلة سوادا  ثم اتصل به الضعي   ،طهرا  

ألن أ ثر الطهر  ،وين  انت ترى الدم دائما   ،هرا  وتمادى سنين  ان ط  

  .ال حد له

لو و د بعد القوي ضعيفان وأم ن ضم أولهما يلى القوي ابله   فرع

 ما يذا رأت خمسة سوادا  ثم خمسة حمرو ثم أطبقت الصفرو فطريقان 

على  والثاني ،القطر بالضم (2)والتحقيق (1)أصحهما في شرح المهذب

وين لم يم ن  ما لو  ،الضم (3)و هين أشبههما في الشرح الصاير

وت ون حيضها  ،ضمها يلى الصفرو (4)فاألصا انت الحمرو أحد عشر 

واعلم أن المبتدأو الممي و ال  ،الختصاصه باألولية واللون ًالسواد

 ،تشتال بالصوم والصالو بم رد انقالب دمها من القوي يلى الضعي 

ف ن  او  ظهر أنها مستحاضة  ؟ف نها ال تدري هل ت او  األ ثر أم ال

وأما في  ،وي في الشهر األولفتقضي صلوات ما  اد على الدم الق

وين لم  ،الثاني فبانقالب الدم يلى الضعي  تاتسل وتصوم وتصلي

والمراد بانقالب الدم يلى الضعي  أن يتمحص  ،ت او  فال مير حيض

 قوله. (5)أ[ملحق به 32ضعيفا  حتى لو بقيت خطوط من القوي فهو]أ 

أو مبتدأه ل مميزه بأن رأته بصفة أو فقدت شرط تمييز فاألظهر أن 

يعني أن المبتدأو غير حيضها يوم وليلة وطهرها تسع وعشرون 

الممي و وهي التي ابتدأ بها الدم على لون واحد  أو مي ت فرأته على 

حيض أال الحيض على تلونين وفقدت شرطا  من شروط التميي  

                                                           

 (.407 2(  الم موع للنووي )1)

 (.139(  التحقيق للنووي )ص2)

 مخطوط"."أ[82(  الشرح الصاير ]3)

 (.455 2(  فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.143-142 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر5)
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فال يح م ب ونه  ،على اليوم والليلة مش و  فيهألن ما  اد  ً(1)األظهر

أنها ترد يلى غالب الحيض وهو ست أو سبر وبااي  (2)والثاني، حيضا  

علم ه تعالى حيضي في ت))~ في حديث حمنة لقوله  ًهرط  الشهر 

 (3)روار أبو داود ((ستة أيام أو سبعة أيام  ما تحيض النسار ويطهرن

 ،والمقدار على القولين معا  ي ون في  ل شهر   ،(5)وغيرهما (4)والترمذي

أ[ وهذا  له يذا عرفت وات ابتدار 34]ب  ومن أول الدم الذي ترار

هي مخيرو بين الست  (6)وعلى الثاني ايل ،ويال فهي  المتحيرو ،الدم

ف ن  ،أنها للتنوير (7)والصحيا ،في الحديث للتخيير "أو"والسبر وت ون 

وعلى هذا  ،وين  انت سبعا  فسبعا   ، انت عادو النسار ستا  تحيضت ستا  

ف ن  ،أن االعتبار بنسار ارابتها من  هة األم واألب  ميعا   (8)األصا

ففيه اوالن  ،يلى األول وأما طهرها يذا رددناها ،قدت فنسار بلدهاف  

                                                           

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (458 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر1)

(2 64.) 

س المسائل والروياني والقاضي أبو الطيب وسليم الرا ي في رؤ :(  اال به2)

 (.398 2الم موع للنووي ) :في الحلية. انظر

باب من اال يذا أابلت الحيضة  ، تاب الطهارو ، (76 1(  سنن أبي داود )3)

صحيا أبي  :انظر ، يسنادر حسن :واال األلباني ، (287ام )تدع الصالو بر

 (.293( برام )67 2داود )

باب المستحاضة أنها ت مر  ،  تاب الطهارو ، (221 1(  سنن الترمذي )4)

 (.128بين الصالتين برام )

باب ما  ،  تاب الطهارو وسننها ، (205 1(  وأخر ه ابن ما ة في سننه )5)

والحا م في المستدر  على الصحيحين  ، (627تدئت برام ) ار في ال بر يذا اب

 (.615(من حديث عائشة برام )279 1)

(  االه ابن سريج واطر به ال ر اني ونقله ابن الصباغ والقاضي أبو الطيب 6)

 (.399 2الم موع للنووي ) :عن أبي يسحاا المرو ي. انظر

والن م الوهاج للدميري  ، (143 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر7)

(1 502.) 

وفتا الع ي  للرافعي  ، (341 1نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر8)

(2 458.) 
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في ون  ،أنه األال  ما في الحيض (2)نص عليه في البويطيو (1)أحدهما

وعلى  ،ال ترد في الطهر يلى األول (3)وأصحهما ،دورها ستة عشر

 ،ألن غالب األدوار ثالثون ًفالصحيا أن طهرها تسر وعشرون ،هذا

 ،شرطدت قَ أو فَ  واوله ،ثالث وعشرون أو أربر وعشرون (4)وايل

أو مبتدأو  ممي و  فقدت  والتقدير ،ال ممي و تميي  معطو  على اوله

وطهرها تسر وعشرون يفهم أنه ال يل مها  واوله ،شرط تميي 

 ،(5)وهو المشهور ،االحتياط فيما ورار المرد يلى تمام خمسة عشر

ل نها في الشهر األول  الممي و في تر  الصوم والصالو يلى تمام 

فتقضي صلوات  ،نا االستحاضةف ذا  او ها الدم تبي   ،خمسة عشر يوما  

 ،وهو األظهر ،أربعة عشر يوما  على القول بردها يلى أال الحيض

ويال و ب  ،ف ن و دت التميي  عملت به ،وأما الشهر الثاني وما بعدر

فيت في بعض ف ن ش   ،عند م او و المرد الاسل والصوم والصالو

 ،فهي غير مستحاضة فيه ،(6)[يوما  ]الشهور ابل م او و خمسة عشر 

في عود الخال   و الم ال تاب ظاهر   ،مفتقضي ما صامته في أيام الد  

وين ارئ بالرفر  ان  ،يلى الحيض والطهر ين ارئ طهرها بالنصب

أو  قوله .(7)والنصب أارب يلى عبارو المحرر ،مفرعا  على األول

ا رد إليهما فت   وطهر   بأن سبق لها حيض   معتادة   أي في  قدراا ووقتا

                                                           

 (.342 1نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر1)

 (.106(  مختصر البويطي )ص2)

 (.398 2والم موع للنووي ) ، (459 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر3)

وروضة الطالبين للنووي  ، (459 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر4)

(1 144.) 

وروضة الطالبين للنووي  ، (466 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر5)

(1 145.) 

 ب"."(  في نسخة6)

وهي التي ترى  ، وين لم ت ن ممي و"(:23(  اال الرافعي في المحرر )ص7)

وفي الطهر يلى  ، ى أال الحيضالدم  له على صفة واحدو فاألصا أنها ترد يل

 والممي و التي فقدت شرط التميي   اير الممي و". ، تسر وعشرين
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 (1)في المرأو التي استفتت لها لقوله  ًالشهر الثاني يذا لم ت ن ممي و  

الليالي واأليام التي  انت تحيضهن من الشهر تنظر عدد ل))(2)~أم سلمة

 ((ابل أن يصيبها الذي أصابها فلتتر  الصالو ادر ذل  من الشهر

ا في الشهر األول فتمس  أم   ،(5)وغيرهما (4)والنسائي (3)روار أبو داود

ل وا  انقطاعه دون  ًعما تمس  عنه الحائض يذا  او  الدم عادتها

صلوات ما ورار العادو ثم في ف ن  او ها اضت  ،الخمسة عشر

الدور الثاني وما بعدر يذا مضت أيام العادو اغتسلت وصامت وصلت 

وال فرا في ردها يلى العادو المتفقة بين أن ي ون  ،لظهور االستحاضة

غاية  وايل ،(6)أياما  من  ل شهر أو من  ل سنة أو من سنتين أو أ ثر

تلفت عادتها وانتظمت بأن ف ن اخ ،تسعون (7)وايل ،الدور ثالثون يوما  

سبعة  خمسة ثم في شهر   ثم في شهر    انت تحيض في شهر ثالثة أيام  

                                                           

ين المرأو التي استفتت لها أم سلمة~ عن  :¬(  اال أيوب السختياني1)

 االستذ ار البن عبدالبر :استحاضتها هي فاطمة بنت أبي حبيش~. انظر

(1 346.) 

‘  انت ابله  ، وهي هند بنت أبي أمية المخ ومية ، ‘ وج النبي  (  أم سلمة2)

وهي من المها رات  ، فولدت له عمر وسلمة ودرو و ينب ، عند أبي سلمة

 انت عاالة ر ينة  ، و انت ممن أسلم اديما هي و و ها ، للحبشة والمدينة

يوم الحديبي ة تدل  على وفور عقلها ‘ ذات عقل  را ا ف شارتها على الن بي  

 :ر(. انظر61توفيت سنة ) ، أحاديث  ثيرو‘ روت عن النبي  ، وصواب رأيها

 (.404 8واسصابة البن ح ر ) ، (1939و1920 4االستيعاب البن عبدالبر )

ومن  ، باب في المرأو تستحاض ، طهارو تاب ال ، (71 1(  سنن أبي داود )3)

يسنادر صحيا على شرط  :واال األلباني ، (274تدع الصالو برام ) :اال

 (.265( برام )31 2صحيا أبي داود ) :الشيخين. انظر

باب المرأو ي ون لها  ، (  تاب الحيض واالستحاضة182 1( سنن النسائي )4)

 (.  355أيام معلومة تحيضها  ل شهر برام )

باب المستحاضة برام  ، (  تاب الطهارو62 1(  أخر ه مال  في الموطأ )5)

 (.26759( من حديث أم سلمة ~ برام )320 6وأحمد في مسندر ) ، (105)

وروضة الطالبين للنووي  ، (469 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر6)

(1 145.) 

 ( عن القفال. 465 1(  ح ار الا الي في الوسيط )7)
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ثم في الرابر ثالثة ثم في الخامس خمسة وفي السادس سبعة وه ذا 

أنها ترد يلى هذر العادو يذا ت ررت سوار  (1)أبدا  ثم استحيضت فاألصا

ثم ثالثة ثم سبعة بأن  انت ترى خمسة  ،ال  انت على هذا الترتيب أو

ف ن استحيضت  ،أو مرتين مرو   وسوار رأت  ل ادر   ،ثم تعود الخمسة

الثالثة ردت في أول شهور االستحاضة يلى الخمسة وفي  بعد شهر  

الثاني يلى السبعة وفي الثالث يلى الثالثة أو بعد شهر الخمسة ردت 

الثالثة  يلى السبعة ثم الثالثة ثم الخمسة أو بعد شهر السبعة ردت يلى

أما يذا لم يت رر واستحيضت في الرابر فال  ،(2)ثم الخمسة ثم السبعة

فاألخير ينس  ما  ،ألنا ين أثبتنا العادو بمرو ًأنها ترد يليها (3)خال 

فترد يلى  ،لتصير عادو ًوين لم نثبتها بمرو فلم تت رر األادار ،ابله

غير منتظمة بل و ذا يذا  انت عادتها  ،القدر المتقدم على االستحاضة

ف ن  ،تتقدم هذر مرو وهذر مرو على األصا بنار على ثبوت العادو بمرو

ل ن  ،ترد يلى أ ثر العادات (4)اال األ ثرون ،ت ما ابل االستحاضةنسيَ 

ي ب عليها وعلى من نسيت ترتيب المقادير االحتياط يلى آخر األادار 

ل وتصلي ثم تاتس ،بأن تحيض من  ل شهر ثالثة أيام ،على األصا

وتصوم ثم تاتسل في آخر الخامس وآخر السابر وتتوضأ فيما بين ذل  

 قوله .ومس المصح  رل ل فريضة وت تنب المس د و القرارو والوط

وهو المنصوص في  ،في األصح بمرة  أي العادو في الحيض  وتثبت

يلى الشهر  ~رد المرأو في حديث أم سلمة ألنه  ً(6)والبويطي ،(5)األم

وح تهما أن  ،بثالث (7)وايل ،بمرتين وايل ،الذي ابل االستحاضة

                                                           

 (.428 2والم موع للنووي ) ، (425 2فتا الع ي  للرافعي ) :ر(  انظ1)

 (.146 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر2)

 (.428 2الم موع للنووي ) :(  انظر3)

والن م الوهاج للدميري  ، (148-147 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر4)

(1 503.) 

 (.85 1(  األم للشافعي )5)

 (.162 2عنه ابن الرفعة في  فاية النبيه ) نقله(  6)

فتا الع ي  للرافعي  :(  ح ار الرافعي عن أبي الحسن العبادي. انظر7)

(2 470.) 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! 

  

392 

أن لفظ العادو لم يرد به نص والتمس  بما  وال واب ،العادو من العود

ألنها  ً(1)أما االستحاضة فتثبت بمرو بال خال  ،~في حديث أم سلمة

 ويحكم للمعتادة قوله .ف ذا واعت فالظاهر دوامها ، منة  م   ة  عل  

يذا اتفقت العادو  المميزة بالتمييز ل العادة في األصح ب[34]ب 

 ،من أول الشهر وتطهر باايه والتميي  بأن  انت تحيض خمسة  

فحيضها تل   ،مرو  مسها سوادا  وبااي الشهر ح  فاستحيضت ورأت خَ 

 عشرو   فرأت في دور   وين اختلفا بأن  انت تحيض خمسة   ،الخمسة

فحيضها  ،أنها تعمل بالتميي  (2)فاألصاسوادا  ثم حمرو مستمرو 

األمر باألخذ بالقوي من غير  ~ألن في حديث بنت أبي حبيش ًالعشرو

والعادو  ،وألن التميي  عالمة حاضرو ًتفصيل بين المعتادو والمبتدأو

يعمل بالعادو فحيضها خمسة من أوله لحديث أم  وايل ،منقضية

فال مير عمال   ،بينهما حيضا  ب[ ال مر 32ين أم ن ]أ  وايل ،~سلمة

ف م ان  ،وين لم يم ن سقطا و انت  مبتدأو ال تميي  لها ،(3)بالدليلين

السواد حيضا  وعدم يم انه بأن ترى خمستها  ال مر ي عل عشروَ 

تخلل بين العادو والتميي  يوهذا يذا لم  ،مرو وأحد عشر عقبها سوادا  ح  

 ،ا خمسة من أول الشهرلل  ما يذا  انت عادتهخف ن ت ،أال الطهر

أن ادر العادو  (4)فاألصا ،فرأت عشرين أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر

 ،هرا   امال  ألن بينهما ط   ًآخر واألسود حيض   ،العادو بح مِ  حيض  

وهي ممي و فعلى  ،أما الناسية للعادو ،يبنى على الخال  السابق وايل

ترد  (5)واال اسمام ،وعلى اآلخر هي  فاادو التميي  ،األصا ال يختل 

ا راا ووَ دَ رة بأن نسيت عادتها قَ أو متحي   قوله .يلى التميي  للضرورو  قتا

ولو عبر ب ا   ،بال تميي  ويفاات مستحاضة   أو  نون   ة  غفل أي لطرو ِ 

                                                           

 (.401 2(  الم موع للنووي )1)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (782 1للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر2)

 (.150 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (460 2)

( من غير نسبة 150 1ن ح اهما النووي في روضة الطالبين )قوال(  ال3)

 لقائل.

 (.504 1الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر4)

 (.334 1(  نهاية المطلب لل ويني )5)
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ألن عبارته مقتصرو على نسيان  ًل ان أحسن ًالتشبيه بدل البار

 (1)ولو )عبر( ،وهي في  مير صور النسيان والش  متحيرو ،العادو

واد ال تعلم  ،ألن النسيان يستدعي سبق عرفان ًب هلت  ان أحسن

ال  فيق مستحاضة  ثم ت   لها عادو   وتستمر   صايرو   ن   َ  أن ت   ،أصال  

وتسمى أيضا   ،لتحيرها في أمرها ًسميت متحيرو ،  عادتهاعرِ تَ 

 قولففي  قوله .(2)قهار في أمرهارت الف  ي  ألنها حَ  ًمحيرو ب سر اليار

ألن العادو المنسية ال يم ن استفادو الح م  ًومنهم من اطر به كمبتدأة

 رفت ابتدارَ في ون حيضها من الوات الذي عَ  ،ف انت  المعدومة ،منها

اطعا  وما بقي يلى تمام ثالثين  وايل ،الحيض على األظهر الدم فيه أال  

ونسيت وات  م أو  انت مبتدأو  ف ن لم تعر  وات ابتدار الد   ،يوما  طهر  

ودورتها  ،الاالب هل بأنوعل   فحيضها من أول  ل هالل   ،ابتدار الدم

فالمراد به  ،ويذا أطلق الشهر في المستحاضات وغيرها ،شهر هاللي

والمشهور  قوله.(3)ثالثون يوما  سوار  ان ابتداؤر من أول الهالل أم ال

تمال ألن اح ًللضرورو ال للتشديد ًواطر به  ماعة وجوب الحتياط

وو وب العبادات  ،الحيض واالستحاضة في  ل  مان على السوار

أي على  فيحرم الوطء قوله .فال يرفر بالش  ،وتحريم الوطر محقق

فال ياشاها " (4)وج والسيد أبدا  فتعبيرر أحسن من اول المحررال   

 ،وفي االستمتاع ما بين السرو والر بة ما سبق في الحائض ،"ال وج

فالتحريم دائما  موار  ، منة  ة م  ألن االستحاضة عل   ،رالوطيحل  (5)وايل

 ومسُّ  قوله .(6)فال  فارو اطعا   روعلى األول لو وط ،لها في الفساد

واختار  ،أي يحرمان عليها المصحف والقراءة في غير الصالة

 ،فأشبهت صالو النفل ،ربة  ألنها ا   ً وا  القرارو (1)والقاضي (7)الدارمي
                                                           

 والصواب ما أثبت. ، )عبر("ب"وفي ، )عبرت("أ"(  في نسخة1)

 (.434 2الم موع للنووي ) :(  انظر2)

 (.505 1والن م الوهاج للدميري ) ، (436 2الم موع للنووي ) :(  انظر3)

 (.24(  المحرر للرافعي )ص4)

 (.494 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر5)

 (.153 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر6)

 (.437 2الم موع للنووي ) :(  انظر7)
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 (3)وأطلق الرافعي ،على الفاتحة قرأ في الصالو  يادو  أنها ت   (2)واألصا

وهو مت ه يذا  ان  (4)اال في المهمات ،تحريم الم ث في المس د

وين  ،ف ن  ان لارض الصالو ف قرارو السورو فيها ،لارض دنيوي

وت صلى الفرائض  هقول . ان لالعت ا  فمفروضة ومندوبه  الصالو

 (5)فتعبيرر أحسن من اول المحرر ،سوار الم توبة والمنذورو أبداا 

والطوا  المفروض ملحق بالصالو  ،"ويصلي فرائض األواات"

قوله  .والقياس أن صالو ال نا و  ذل  (6)اال األسنوي ،المفروضة

 ة  باترألن النوافل من مهمات الدين فال تمنر  ؛وكذا النفل في األصح

وي ري الخال  في نفل الصوم  ، انت أو غيرها على األصا

ولو خرج وات  ،ومقتضى يطالاه  وا  النفل لها ،والطوا 

 (8)وصحا في شرح المهذب ،(7)وهو األصا من  وائدر ،الفريضة

وتنقضي  ،عدم ال وا  بعد خروج الوات (10)وشرح مسلم (9)والتحقيق

يال أن يعلم من عادتها ما يقتضي  (11)عدتها بثالثة أشهر على الصحيا

وال  ،وت ب نفقتها على  و ها ،عمل به  يادو على ذل  أو نقصانا  

                                                                                                                                                             

 (.400 2الم موع للنووي ) :(  أي القاضي أبو الطيب. انظر1)

 (.438 2الم موع للنووي ) :(  انظر2)

 (.418 2(  فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.389 2(  المهمات لدسنوي )4)

 (.24(  المحرر للرافعي )ص5)

 (.946 1(  افي المحتاج لدسنوي )6)

 (.139 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.538 2(  الم موع للنووي )8)

 (.144(  التحقيق للنووي )ص9)

 (.135 3النووي على مسلم ) ( شرح10)

والن م الوهاج للدميري  ، (514 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر11)

(1 506.) 
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 قوله .(2)ماعها متوار بخال  الرتقاألن  ِ  ً(1)خيار له في فس  ن احها

سل في ب الا   ،الحتمال االنقطاع في  ل  منًوتغتسل لكل فرض  

ل ن ين ذ رت أن  ،و ي ب أن ي ون في الوات على األصا ا  احتياط

اتسل يال تأ[ لم  35دمها  ان ينقطر عند الاروب مثال  دائما  ]ب 

وال ي ب عليها المبادرو يلى الصالو  ،للمارب فقط في  ل يوم وليلة

وال  ،رت ل مها ت ديد الوضورل ن لو أخ   ،(3)عقب الاسل على األصا

في   ما االه ،(4)ي ب عليها اضار ما تؤديه من الصلوات على النص

عن  (7)والدارمي والشي  نصر المقدسي (6)ونقله الماوردي ،(5)البحر

أنه  (9)اال في المهمات ،لما فيه من الحرج الشديد ً(8) مهور األصحاب

                                                           

والم موع للنووي  ، (1281 9للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر1)

 (.159 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (478 2)

ال يستطاع  ، يقال: امرأو رتقار بي نة الرتق ، ى انسد فر ها: هي الت( الرتقار2)

ڱ ڱ }اال ه تعالى:  ، وضدر الفتق ، الرتتاا ذل  الموضر منها ،  ماعها

. انظر: النظم المستعذب في غريب ألفاظ المهذب [30]سورو األنبيار:{ ڱڱ ہ

 (.225 2) لبطال

 (.496 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.81 1( األم للشافعي )4)

اال الشافعي أنها :"( فقد اال الروياني339 1( بحر المذهب للروياني )5)

 تصلي وال تقضي".

 (.823 1للماوردي ) الحاوي ال بير( 6)

صاحب  ، الشافعي ، الفقيه ، ( نصر بن يبراهيم بن نصر النابلسي المقدسي7)

وسمر من عبد  ، تتلمذ على  أبي الحسن بن السمسار ، التصاني  واألمالي

 ، ومحمد بن طاهر ، م ي الرميلي :من تالميذر ،وغيرهم ، الرحمن بن الطبي 

االنتخاب "و تاب ، تار  المح ة"الح ة على "وصن   تاب ، وخلق  ثير

وتوفي سنة  ، وعاش أ ثر من ثمانين سنة ، و"التهذيب في المذهب""الدمشقي

وطبقات ابن  ثير  ، (136 19سير أعالم النبالر للذهبي ) :ر(. انظر490)

(1 491.) 

 (.444 2الم موع للنووي ) :( انظر8)

 (.392 2( المهمات لدسنوي )9)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

396 

المصحا  ل ن   ،شعر بعدم الو وبوس وت المصن  عنه ي   ،به ىالمفت

ف ن  ،وهو القياس (3)اال السب ي ،الو وب (2)وأصلها (1)في الروضة

اغتسلت أول الوات وصلت اضتها بعد خروج الوات الذي يل م تل  

 ،انقضار خمسة عشر يوما  من أول واتها (4)وايل ،الصالو ب درا ه

سل للقضار يال أن ت ون اد اغتسلت بعد خروج ذل  الوات وتعيد الا  

و أ ثر لم فلو لم تقض حتى مضى خمسة عشر يوما  أ ،لصالو أخرى

ولو  انت تصلي  ،وليلة عشر يال اضار صلوات يوم   ي ب ل ل خمسةَ 

بعد انقضار وات  في أوساط األواات ل مها أن تقضي مرتين أحدهما

وابل تمام خمسة عشر يوما  من افتتاح الصالو المرو  ،الضرورو

ولو لم  ،في أول السادس عشر من آخر الصالو األولى والثانية ،األولى

مضت خمسة عشر يوما  ل مها عشر صلوات يومين  تقض حتى

 .وينقطر في أخرى ،ل وا  أن يطرأ الحيض في وسط صالو   ًوليلتين

ثم شهراا  ،الحتمال أنها طاهرو في  ميعه ًوتصوم رمضان قوله

الحتمال أن ي ون  ًأي يوما   كاملين فيحصل من كل أربعة عشر

نقطر في السادس وت يوم   رفي أثنا ئوأن تبتد ،حيضها أ ثر الحيض

وأخذ به أ ثر المتقدمين  والمنقول عن الشافعي ،فيل م ما ذ رر ،عشر

واأل ثرون على األول  ،حصول خمسة عشر وطائفة من المتأخرين

حال في رمضان ومن شهر  وين  ان  ، املين واوله ،(5)لوا النص  وأو  

فلو  ،ر  به عن الشهر النااصواحت   ،وشهرا  ن رو ،رمضان معرفة  

  ان رمضان نااصا  لم يحصل لها منه على اول األ ثرين يال ثالثةَ 

أ[ يختل  المقضى بين  33ويبقى عليها ستة عشر فال ]أ  ،عشر يوما  

وينما يختل  المحسوب وعلى النص يحصل أربعة  ،ال امل والنااص

وهو الم  وم ، عن النص (6)نقله الروياني ،عشر ويقضي خمسة عشر

                                                           

 (.138 1ووي )( روضة الطالبين للن1)

 (.498 2( فتا الع ي  للرافعي )2)

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (453 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.445 2والم موع للنووي ) ، (498 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر4)

 (.448 2والم موع للنووي ) ، (497 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر5)

 (.339 1)(  بحر المذهب للروياني 6)
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ثم تصوم من ثمانية عشر  قوله.(2)والروضة (1)به في الشرح الصاير

ألن الحيض ين ًثالثة أولها وثالثة آخرها فيحصل اليومان الباقيان

 ،طرأ في أثنار اليوم األول من صومها انقطر في أثنار السادس عشر

وين طرأ في الثاني صا األول  ،فيصا لها السابر عشر والثامن عشر

وين طرأ في  ،اليومان األوالنوين طرأ في الثالث صا  ،واألخير

وين طرأ  ،السادس عشر انقطر في أثنار األول فيصا الثاني والثالث

 ،في السابر عشر انقطر في أثنار الثاني فيصا السادس عشر والثالث

وين طرأ في الثامن عشر انقطر في أثنار الثالث فيصا لها السادس 

ست البرارو عشر والسابر عشر فيخرج بذل  عن العهدو بيقين ولي

ن في يبل لو صامت أربعة في أول الثمانية عشر واثن ،مختصة بهذا

ن بين ذل  ين في آخرها واثنين في أولها واثنيأخرها أو بالع س أو اثن

 ،حصل اليومان الوا بان وتبرأ أيضا  بصوم خمسة أيام ، ي  شارت

وفيما بين الرابر  ،فيصوم يوما  وثالثه وسابر عشرو وتاسر عشرو

ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم  قوله .والسادس عشر تصوم يوما  

لواوع يوم من األيام الثالثة في الطهر على  ل  ًالثالث والسابع عشر

وال يتعين الثالث والسابر عشر بل لها أن  ،عر  مما سبقتقدير وي  

تصوم بدل الثالث يوما  بعدر يلى آخر الخامس عشر وبدل السابر عشر 

ى آخر تسعة وعشرين بشرط أن ي ون المخل  من أول يوما  بعدر يل

فلو  ،وأال منه السادس عشر مثل ما بين صومها األول والثاني

ل وا  أن ينقطر الحيض  ًصامت األول والثالث والثامن عشر لم ي  

ولو صامت األول  ،في أثنار الثالث ويعود في أثنار الثامن عشر

ولو  ،مثل ما بين الصومين  ألن المخل   ًوالرابر والثامن عشر  ا 

مما بين    أال  ل  ألن المخَ  ًصامت السابر عشرو والحالة هذر  ا 

ا  قوله .الصومين ر دون ر والوات أو القدْ دْ أي  القَ وإن حفظت شيئا

 قوله.وطهر   أي من حيض   فلليقين حكمهر الوات أو الوات دون القدْ 

هر في كحائض في الوطء وطاأي للحيض والطهر  وهي في المحتمل

ا وجب الغسل لكل  قوله .لالحتياط مراعاو   العبادة وإن احتمل انقطاعا

وين لم يحتمل  ،هرا  مش و ا  فيهويسمى ط   ،أي احتياطا   فرض

                                                           

 مخطوط"."ب[77 1(  الشرح الصاير للرافعي ]1)

 (.339 1(  روضة الطالبين للنووي )2)
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ب[  35االنقطاع ويسمى حيضا  مش و ا  فيه و ب الوضور دون ]ب 

  ان حيضي ستة أيام   ر والوات ما يذا االتللقدْ  فمثال الحافظةِ  ،سلالا  

وما بعدر يلى  ،بيقين فالخامس والسادس حيض   ،من العشرو األولى

دون  وما ابله يلى األول يحتمل الطرو   ،آخر العاشر يحتمل االنقطاع

ومثال  ،هر بيقينومن الحادي عشر يلى آخر الشهر ط   ،االنقطاع

 ، ان حيضي يبتدئ ألولها واالت ،نت ثالثينالحافظة للوات ما يذا عي  

وبعدر  ،بيقين من أول الثالثين حيض   فيوم وليلة   ،ين بعدهاو ذا  ل ثالث

وبعدر يلى  يحتمل الحيض والطهر واالنقطاع يلى آخر خمسة عشر

 ومثال الحافظةِ  ،و ذا الح م في  ل ثالثين ،بيقين هر  آخر الثالثين ط  

وحيضي عشرو فعشرو في  ،دوري ثالثون أولها  ذا للقدر ما يذا االت

ها وتصلي  ل فرض ؤحتاط فيحرم وطفي   ،االنقطاعأولها ال يحتمل 

والبااي يحتمله فياتسل ل ل فرض الحتمال االنقطاع  ،بالوضور

 ،حيضي عشرو من الشهر ولو االت ،وال مير يحتمل الحيض والطهر

واألظهر أن دم الحامل  قوله .(1)فليس لها حيض بيقين وال طهر بيقين

يذا رأت الحامل دما   أوالهما ذ ر مسألتين والبقاء بين الدم حيض

 وال ديد ،أنه استحاضة القديم (2)ففيه اوالن ،يصلا أن ي ون حيضا  

 ،(4)حر ة الحمل وبعدها ابلوال فرا بين ما ترار  ،أنه حيض (3)األظهر

 ،وال بين أن ترار في أيام عادتها ،(5)ما رأته ابلها حيض اطعا   ايلو

ين خال  العادو أو رأت  وايل .وعلى صفة دم الحيض غالبا  أم ال

وال بين  ،(6)ح ار في شرح المهذب ،فليس بحيض اطعا   درو  أو     فرو  ص  

                                                           

 (.497-481 2الم موع للنووي ) :( انظر1)

 ، (22والتنبيه للشيرا ي )ص ، (603 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر2)

ين وروضة الطالب ، (384 2والم موع للنووي ) ، (348 1والبيان للعمراني )

 (.174 1للنووي )

 ، (348 1والبيان للعمراني ) ، (443 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر3)

 (.174 1وروضة الطالبين للنووي )

 (.577 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.174 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

 (.384 2الم موع للنووي ) :( انظر6)
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 ،اطعا   أن الخارج بينهما ليس بحيض   وايل ،الخارج بين التوأمين أم ال

وتثبت  ،يحرم فيه الصالو والصوم وعلى ال ديد ،اطعا   حيض   وايل

صاحب الحمل وتنقضي  مير أح ام الحيض يال أنه ال تنقضي به عدو 

ويستثنى من  المه  ،وال يحرم فيه الطالا ،به عدو غيرر في األصا

ف نه ليس حيضا  وال نفاسا  على  ،ما يبدو عند الطلق أو مر خروج الولد

يذا انقطر دم المرأو ف انت ترى يوما  دما  ويوما  نقار  الثانية .(1)األصا

فهذر مستحاضة  ،ة عشراو  التقطر خمست َ يفتارو  ،أو يومين ويومين

وهي مراد المصن  فأيام الدم  ،ت او يال  وتارو   ،تأتي فيها ما سبق

 وفي أيام النقار اوالن ،يذا ا تمر فيها شروطه ،(2)حيض بال خال 

حيضها  والثاني، (3)ويسمى اول السحب، أن ال مير حيض أظهرها

 واطر بعضهم، (4)اول التلفيق الدمار خاصة والنقار طهر ويسمى

أن يصير فر ها بحيث لو  والمراد بالنقار ،(6)وبعضهم بالثاني ،(5)باألول

وأما الحالة التي ينقطر فيها  ريان  ،(7)أدخلت القطنة لخر ت بيضار

وال فرا في  ريان  ،(8)الدم ويبقى أثر يخرج على القطنة فحيض اطعا  

                                                           

و والن م الوهاج للدميري  ، (603 1حسين )التعليقة للقاضي  :( انظر1)

(1 510.) 

والم موع  ، (349 1والبيان للعمراني ) ، (469 1التهذيب ) :( انظر2)

 (.502 2للنووي )

الم موع  :: هو أن ت عل أيام الدم وأيام النقار  الهما حيض. انظر( السحب3)

 (.501 2للنووي )

الم موع  :وأيام النقار طهر. انظر ، : هو أن ت عل أيام الدم حيض( التلفيق4)

 (.501 2للنووي )

 ، (859 1للماوردي) الحاوي ال بير( وهو نص الشافعي في  تبه.انظر: 5)

 (.162 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (540-537 2وفتا الع ي  للرافعي)

 (.472 1الوسيط للا الي ) :( انظر6)

وروضة الطالبين للنووي  ، (776 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر7)

(1 362.) 

 (.506 2الم موع للنووي ) :( انظر8)
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 وشرط ،(1)القولين بين أن يستوي ادر الدم والنقار أو ي يد أحدهما

ف ن  ،(2)أن ي ون النقار محتوشا  بدمين في الخمسة عشر القول بالسحب

لم تقر بينهما بأن رأت يوما  ويوما  يلى الثالث عشر ولم يعد الدم في 

واألصا أنه ، (3)الخامس عشر فالرابر عشر والخامس عشر طهر اطعا  

 (5)وايل ،(4)يشترط بلوغ م موع الدمار المحتوشة ادر أال الحيض

ال  وايل ،أن ي ون  ل واحد من الدمين ادر أال الحيضيشترط 

وفي بعض  ،وهذر النسخة من ال تاب تقتضيه ،من ذل  يشترط شير  

ومحل  ،والنقار بين أال الحيض حيض  ما هو المصحا (6)النس 

وال ي عل النقار طهرا   ،القولين في الصالو والصوم والاسل وال ماع

وأقل النفاس لحظة وأكثره ستون  قوله .(7)في انقضار العدو باس ماع

وهو  ،مأخوذ من النفس ،الوالدو (8)النفاس  في اللاة وغالبه أربعون

نفست المرأو بضم النون وفتحها والضم أفصا والفار  يقال ،(9)الدم

ب[ فراغ  33الدم الخارج من حين ]أ  وفي االصطالح ،م سورو فيها

و ذا  ، امال  أو نااصا   الرحم على األصا سوار وضعت حيا  أو ميتا  

 ،ودليل ما ذ رر المصن  االستقرار ،(10)لو وضعت علقة أو مضاة
                                                           

 (.363 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 (.541 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.363 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

 (.505 2الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (..546 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

وهي نسخة مو ودو  ، نسخة ل تاب منهاج الطالبين للنووي :( من هذر النس 6)

 :ر(. انظر860م توبة سنة ) ، ( وراة174بالم تبة الوطنية بباريس تقر في )

تحقيق  محمد طاهر  ، ( من منهاج الطالبين للنووي89من )ص( 2حاشية رام )

 شعبان.

 (.511 1والن م الوهاج للدميري ) ، (502 2الم موع للنووي ) :( انظر7)

ولسان  ، (82 5النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر8)

 (.237 14العرب البن منظور )

 (.505المصباح المنير للفيومي )ص :( انظر9)

 (.511 1الن م الوهاج للدميري ) :( انظر10)
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أ ثر  (2)وفي اول ،أاله ساعة أي من الساعات األربر والعشرين (1)وايل

انت النفسار على عهد  ))~اهر حديث أم سلمة ظل ًالنفاس أربعون

 (4)والترمذي (3)روار أبو داود ((د بعد نفاسها أربعين يوما  عتق ‘رسول ه

لو ولدت ولم تر الدم أياما  ثم طهرت ابل  فروع .(5)وصححه الحا م

مضي أال الطهر  ان ابتدار مدو النفاس من الوالدو على األصا في 

أيضا  وفي  (9)وصحا فيه (8)وشرح المهذب (7)وأصلها (6)الروضة

ضي ولو ولدت ولم تر دما  يال بعد م   ،أنه من رؤية الدم (10)التحقيق

                                                           

وح ي  ، ينه في بعض نس  الم ني :وايل ، ¬( ح ار أبو ثور عن الشافعي1)

 ، (361 1بحر المذهب للروياني ) :عن البندني ي واال به أبو الطيب. انظر

 (.210 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (523 2والم موع للنووي )

وح ار عنه أيضا   ، يونس تبعا  للمهذب للشيرا ي عن الم ني( ح ار ابن 2)

 ، وابن أبي عصرون في االنتصار والعمراني في البيان ، الشاشي في الحلية

غريب عن الم ني والمشهور عنه أنه اال: أ ثرر ستون :"وتعقبهم النووي فقال

ي والبيان للعمران ، (89المهذب للشيرا ي )ص : ما االه الشافعي". انظر

والهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي  ، (526 2والم موع للنووي ) ، (404 1)

(20 85.) 

باب ما  ار في وات النفسار  ،  تاب الطهارو ، (83 1( سنن أبي داود )3)

صحيا أبي داود  :انظر ، يسنادر حسن صحيا""واال األلباني: ، (311برام )

 (.330( برام )117 2)

باب ما  ار في  م تم ث  ،  تاب الطهارو ، (256 1( سنن الترمذي )4)

 تاب الطهارو  ، (213 1وأخر ه ابن ما ة في سننه ) ، (139النفسار برام )

 (.648باب النفسار  م ت لس برام ) ، وسننها

 (.622من حديث عائشة ~ برام ) ، (283 1( المستدر  على الصحيحين )5)

 (.175 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.580 2ا الع ي  للرافعي )( فت7)

 (.521 2( الم موع للنووي )8)

 (.529 2( الم موع للنووي )9)

 (.143( التحقيق للنووي )ص10)
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ولو  ،(1)بل هو حيض في األصا ،فال نفاس لها ،خمسة عشر يوما  

 (2)فاألصا ،رأت الدم عقب الوالدو ثم طهرت خمسة عشر ثم عاد الدم

أ[ أن ال ينقص عن  36أن العائد حيض وشرطه في الصورتين ]ب 

 ،(3)ف ن نقص فدم فساد  على األصا ،أال الحيض وال ي يد على أ ثرر

 ما حرم بالحيض ويحرم به قوله .(5)وين  اد فاستحاضة ،نفاس (4)وايل

 (7)اال الرافعي ،م تمر   ألنه دم حيض   ً(6)وغيرهما ر  أي من عبادو ووط

أن الحيض يو ب  أحدهما النفاس ح م الحيض يال في شيئينوح م 

 الثاني ،لثبوته ابله باسن ال الذي حملت منه ًالبلوغ والنفاس ال يو به

لحصولهما  ًأن الحيض يتعلق به العدو واالستبرار وال يتعلقان بالنفاس

يعني أن  وعبوره ستين كعبوره أكثره قوله .ابله بم رد الوالدو

وهو  ،و الحيض خمسة عشر النفاس ستين  م اوو دم  م او

ف ن  ،فالمعتادو في النفاس والحيض ترد يلى عادتهما فيهما ،(8)الصحيا

 انت مبتدأر في الحيض فطهرها بعد نفاسها المعتاد لتسر وعشرون 

والمبتدأو في النفاس والحيض غير الممي و  ،وحيضها بعدر يوم وليلة

رها بعدر تسر وعشرون وحيضها وطه ،(9)هرظنفاسها لحظة على األ

النفاس  يوم وليلة ف ن  انت معتادو في الحيض حسب لها بعد مرد  

رد يلى التميي  بشرط أن فت   ،وأما الممي و ،طهرها ثم حيضها المعتادان
                                                           

 (.512 1والن م الوهاج للدميري ) ، (529 2الم موع للنووي ) :( انظر1)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (606 1التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر2)

(2 220.) 

وروضة الطالبين للنووي  ، (601 2فتا الع ي  للرافعي ) :انظر( 3)

(1 178.) 

 (.407 1البيان للعمراني ) :( خر ه ابن  ريج. انظر4)

 (.178 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

 تحقيق  صقر الاامدي. ، (463 1االبتهاج للسب ي ) :( باس ماع. انظر6)

 (.432 2( فتا الع ي  للرافعي )7)

والهداية  ، (364 1بحر المذهب للروياني ) :( وهو اختيار الم ني. انظر8)

 (.85 20ألوهام ال فاية لدسنوي )

 (.451 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر9)
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 ،(1)وال ضبط في أاله وال أال الضعي  ،ال ي يد القوي على ستين يوما  

 (2)فعلى المشهور ، ناسية الحيضفيها القوالن  ،والناسية لعادو نفاسها

وه  ،ناسية و ب االحتياط أبدا   دواتين  انت مبتدأو في الحيض أو مع

 أعلم.

                                                           

 (.178 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

وروضة الطالبين للنووي  ، (594 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

(1 178.) 



  صالو تاب ال 

 

 وتحته أبواب

 

صفة الصالوباب   

شروط الصالوباب   

س ود السهواب ب  

في س ود التالوو والش رب با  

في صالو النفلاب ب  
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  كتاب الصالة

  تاب الصالو 

 (2)لتضمنها معنى العط  ًوتعدى بعلى ،(1)الدعار هي في اللاة

أاوال وأفعال  وفي الشرع ، ( 3) {ريزي ٰى}  قوله تعالى، والتحنن

وسميت  ،(4)بالت بير مختتمة بالتسليم مقرونة بالنية بشرائطمفتتحة 

الشتمالها على الدعار من باب يطالا اسم ال  ر على ال ل  ًبذل 

وال ترد صالو األخرسً ألن ال الم في  ،وهو اول ال مهور (5)م ا ا  

 ،نته واومتهمن صليت العود على النار بالتشديد يذا لي   (7)وايل، (6)الاالب

 وهما ،من الصلوين بالس ون (8)وايل ،م العبدقو  تتلين القلب ووالصالو 

 قوله .ينحنيان في الر وع والس ود (10)عظمان وايل، (9)عراان

                                                           

والمصباح  ، (46 3النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :انظر(  1)

 (.284المنير للفيومي )ص

 (.555ال ليات لل فوي )ص :(  انظر2)

 .103سورو التوبة ( 3)

 (.83 1( و فاية االختصار للحصني )7 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر4)

والمصباح ، (46 3النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :(  انظر5)

 (.284المنير للفيومي )ص

 (.7 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر6)

وابن الرفعة في  فاية النبيه  ، (17 2) الحاوي ال بير(  ح ار الماوردي في 7)

ذا القول وه:"( بقوله49وتعقبه النووي في تحرير ألفاظ التنبيه ) ، (293 2)

 ، يار"صليت"وفي ، واو"الصالو"ألن الم ال لمة في ًغباوو ظاهرو من اائله

 ف ي  يصا االشتقاا مر اختال  الحرو  األصلية".

 (.18النظم المستعذب البن بطال )ص :(  انظر8)

 (.49تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :(  انظر9)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (18 2للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر10)

(2 294.) 
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 جئ يي ىي ني} اال ه تعالى ،أي العينية خمس المكتوبات

مس خ)) ‘ واال ،(2)أي م توبا  مؤاتة ( 1) {مئ خئ حئ

 واختلفوا ،واس ماع على ذل  ،(3)متفق عليه ((صلوات في اليوم والليلة

يفتقر هل لفظ الصالو في اآليات م مل يحتاج يلى بيان أم ظاهر ال 

و ذا عن  ،فنس  عن األمة ،و ان ايام الليل وا با   ،(4)على و هين ؟يليه

بدأ بها تبعا   ،أي صالو الظهر الظهر قوله.(5)على األصا ‘النبي 

 ،(8)‘بالنبي  ’ألنها أول صالو صالها  بريل  ً(7)واألصحاب (6)للشافعي

 (10)’ بريلحديث ألنه  ار في بعض روايات  ً(9)وبدأ في القديم بالصبا

                                                           
 .103سورو النسار ( 1)

و فاية األخيار للحصني  ، (372 1بحر المذهب للروياني ) :(  انظر2)

(1 83.) 

باب ال  او من اسسالم برام  ،  تاب اسيمان ، (18 1(  صحيا البخاري )3)

التي هي باب بيان الصلوات  ،  تاب اسيمان ، (22 2وصحيا مسلم ) ، (46)

 (.11أحد أر ان اسسالم برام )

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (15 2للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر4)

(2 295.) 

 (.8 2والن م الوهاج للدميري ) ، (3 3الم موع للنووي ) :(  انظر5)

 (.89 1األم للشافعي ) :(  انظر6)

 ، (21 2للماوردي ) يرالحاوي ال بو ، (204 8مختصر الم ني ) :(  انظر7)

 (.617 2والتعليقة للقاضي حسين )

 تاب  ، (107 1أخر ه أبوداود في سننه ) :(  سيأتي تخري ه اريبا . انظر8)

وأخر ه الترمذي في سننه  ، (393باب في المواايت برام ) ، الصالو

برام ‘ باب ما  ار في مواايت الصالو عن النبي  ،  تاب الصالو ، (278 1)

صحيا أبي داود  :انظر"يسنادر حسن صحيا:"واال األلباني ، (149)

 (.417( برام )248 2)

 (. 24 2الم موع للنووي ) :(  انظر9)

باب آخر وات  ،  تاب المواايت ، (249 1(  أخر ه النسائي في سننه )10)

 (.502الظهر برام )
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أي  يادو الظل بعد استوار  وأول وقته زوال الشمس قوله .البدأو بها

 (1)اال في شرح المهذب ،ل  الشمس أو حدوثه ين لم ي ن عند االستوار ظِ 

فلو شرع في  ،والمراد بال وال ما يظهر لنا ال ال وال في نفس األمر

لم يصا  الت بير ابل ظهور ال وال ثم ظهر عقب الت بير أو في أثنائه

وين  ان الت بير حاصال  بعد ال وال في نفس األمر وه ذا  ،الظهر

وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل  قوله .القول في الصبا أيضا  

وى الشير مثله سِ  أي ويخرج واتها يذا صار ظل   استواء الشمس

وطول  ،در ادم  مثال  اَ  الظل   انف ن   ،الظل الذي  ان عند ال وال

 ،ف ذا صار الظل خمسة أادام انتهى الوات ،ة أادامالشاخص أربع

 ٍّ ٌّ ٰى} اال ه تعالى ، رت األواات في القرآن م ملةوذ  
 ،(3)االه ابن عباس وغيرر ،والدلو  هو ال وال ،اآلية  (2) {َّ

 ،فتضمن صالو الظهر والعصر والمارب والعشار ،(4)واختارر الشافعي

أي صلوا  ( 5) {ٺٿ ڀ} واال ه تعالى ،وارآن الف ر يعني صالو الف ر

أي   (7) {مه جه}أي المارب والعشار  ( 6) {ين ىن}ا 

وبين  ،وحين تظهرون أي الظهر ،أي العصر (8)وعشيا   واوله ،الصبا

مني  بريل عند أ)) اال ‘أن رسول ه  ƒذل  ما روى ابن عباس 

 ،البيت مرتين فصلى بي الظهر حين  الت الشمس و انت ادر الشرا 

                                                           

 (. 21 2الم موع للنووي ) :(  انظر1)

 .78سورو اسسرار ( 2)

 وال  :حيث روي عنه أن المراد بالدلو ¢ هو أحد اولي ابن عباس (  هذا3)

هو اول ابن عمر  ، والقول بال وال ، وروي عنه أنه غروبها ، نص  النهار

 اد  :وأبو بر و وأبو هريرو والحسن والشعبي وأبو العالية وغيرهم. انظر

 (. 75 3) وتفسير القرآن العظيم البن  ثير ، (53 5) المسير البن ال و ي

 (. 86 1(  األم للشافعي )4)

 .17سورو الروم ( 5)

 .17سورو الروم ( 6)

 .17سورو الروم ( 7)

 . [18]سورو الروم:{ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ(  أي في اوله تعالى }8)
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وصلى بي المارب حين أفطر  ،وصلى بي العصر حتى  ان ظله مثله

وصلى بي الف ر حين  ،الشفقوصلى بي العشار حين غاب  ،الصائم

فلما  ان الاد صلى بي الظهر حين  ان ظله  ،حرم الطعام والشراب

وصلى بي المارب حين  ،وصلى بي العصر حين  ان ظله مثليه ،مثله

 ،الليل األول[ ب36]ب  وصلى بي العشار يلى ثلث ،أفطر الصائم

هذا وات  ،يا محمد واال ،ثم التفت يلي ،وصلى بي الف ر فأسفر

 (1)روار أبو داود ((والوات ما بين هذين الواتين ،األنبيار من ابل 

وهو أول  قوله .(4)والحا م (3)وصححه ابن خ يمة (2)وحسنه الترمذي

الشير مثله مر البااي حالة االستوار  يعني أن يصير ظل   وقت العصر

وهي من وات  ،توين ال   والبد من  يادو   ،هو أول وات العصر

ينها  (6)وايل ،(5)ج وات الظهر ال ي اد يعر  بدونهاوخرالعصر يال ين 

ويبقى حتى  قوله .فاصلة بينهما (7)وايل ،وات الظهر[ أ34]أ  من

                                                           

باب في المواايت برام  ،  تاب الصالو ، (107 1(  سنن أبي داود )1)

( 248 2صحيا أبي داود ) :انظر"يسنادر حسن صحيا:"(. واال األلباني393)

 (. 417برام )

باب ما  ار في مواايت الصالو  ،  تاب الصالو ، (278 1(  سنن الترمذي )2)

 (.149برام )‘ عن النبي 

باب ذ ر الدليل على أن   ،  تاب الصالو ، (168 1(  صحيا ابن خ يمة )3)

برام  ، خمس صلوات‘ فرض الصالو  ان على األنبيار ابل محمد 

في  باب ،  تاب الصالو ، (306 1(.المستدر  على الصحيحين )325)

 (.693مواايت الصالو برام )

باب في مواايت  ،  تاب الصالو ، (306 1(  المستدر  على الصحيحين )4)

 (.693الصالو برام )

 ، (19 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (618 2التعليقة للقاضي حسين ) :(  انظر5)

 (.26 3والم موع للنووي )

 :ير من األصحاب. انظر(  وهذا ظاهر  الم الشافعي والعراايين وعليه  ث6)

 (.334 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (26 3الم موع للنووي )

وتعقبه النووي  ، وح ار في الذخائر ، (  هذا هو المفهوم من  الم الم ني7)

والبيان للعمراني  ، (104 8مختصر الم ني ) :ليس بشير". انظر:"بقوله

 (. 26 3والم موع للنووي ) ، (25 2)
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ن أدر  ر عة من الصبا ابل أن تطلر الشمس فقد م)) ‘لقوله  ًتغرب

أدر  الصبا ومن أدر  ر عة من العصر ابل أن تارب الشمس فقد 

عند  ¢وفي حديث عبده بن عمرو ،(1)متفق عليه ((أدر  العصر

 ،((ويسقط ارنها األول ،وات العصر ما لم تصفر الشمسو))(2)مسلم

 .((ات العصر ما لم تارب الشمسو)) فقال فيه (3)وروار ابن أبي شيبة

 ًسمي بذل  مثلين والختيار أن ل يؤخر عن مصير الظل   قوله

 ،صفرار  ائ  بال  راهةفالتأخير بعدر يلى اال ،ييار ’الختيار  بريل

يخرج وات العصر  اسصطخريواال  ،وب راهة منه يلى الاروب

تمس ا   (6)والصبا باألسفار (5)والعشار بالثلث ،(4)بمصير الظل مثلين

بحمله على بيان األواات المختارو  (7)وأ يب ،’بظاهر حديث  بريل

من الفضيلة التي في أول الوات  معا  التي فيها نوع من الفضل أال 

وعلم من  الم المصن  أن وات الظهر  ميعه وات  ،بين األحاديث

 قوله .يلى نصفه (9)واال القاضي حسين ،(8)وهو اول األ ثرين ،اختيار

                                                           

باب من أدر  من  ،  تاب مواايت الصالو ، (120 1ا البخاري )(  صحي1)

 تاب المسا د ومواضر  ، (415 3وصحيا مسلم ) ، (579الف ر ر عة برام )

 (.608باب من أدر  ر عة من الصالو فقد أدر  الصالو برام ) ، الصالو

باب من  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (421 3(  صحيا مسلم )2)

 (.612وات الخمس برام )أواات الصل

ول نه عند الطبراني في المع م ال بير  ، (  هذا اللفظ ليس عند ابن أبي شيبة3)

( 269 1وأما الذي في مصن  ابن أبي شيبة ) ، (14524( برام )606 13)

 ، فلفظه عن ثابت بن عبيد اال: سألت أنسا  عن وات العصر ، (3316برام )

 وه أعلم. ، يلى أن تارب الشمس(( واتها أن تسير ستة أميال))فقال:

 (.180 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر4)

 (.351 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  انظر5)

 (.388 1بحر المذهب للروياني ) :(  انظر6)

 (.11 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر7)

 (.336 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  انظر8)

 (.618 2يقة للقاضي حسين )(  التعل9)
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البد من غيبوبة الضور  (1)وايل ،أي ب مال الاروب والمغرب بالغروب

يغيب الشفق األحمر في ويبقى حتى  قوله .المستعلى عليها أيضا  

 ((ات المارب يذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفقو))‘لقوله  ًالقديم

واحتر  باألحمر عن األصفر واألبيض ولم يذ رر  ،(2)روار مسلم

ويطالاه على الصفرو والبياض  ،هو الحمرو (3)ألن الشفق لاة ًالمحرر

 عورة   وسترِ  قدر وضوء   ضي  وفي الجديد ينقضي بم   قوله .م ا 

ألن الوضور والستر ال ي ب تقديمهما  ؛ركعات   وخمِس  وإقامة   وأذان  

ومقدار الر عات سيقاع  ،ان ابلهواألذان واساامة ال يصح   ،على الوات

 (5)وأطلق الرافعي ،(4)وهذا هو األصا ،الفرض والسنة في الوات

واعتبرر القفال في حق  ل  ،االعتبار في  مير ذل  بالوسط المعتدل

م ن تقديمه يسقط من ما ي   (7)وايل ،(6)ينسان بالوسط من فعل نفسه

واال في  ،(8)و ال وعد  ي سر بها حِ  قم  حتمل أيضا  أ ل ل  وي   ،االعتبار

ففي  ،أن يشبرأنه يأ ل يلى  ،الصواب على هذا القول (9)شرح المهذب

ر المصن  بقدر لو عب    تنبيه .((ال يع لن حتى يفرغو))(10)الصحيحين

                                                           

 (.39 2للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر1)

باب من  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (423 3(  صحيا مسلم )2)

 (.612أواات الصلوات الخمس برام )

والنهاية في غريب الحديث  ، (530مقاييس اللاة البن فارس )ص :(  انظر3)

 (.435 2واألثر البن األثير )

 ، (23 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (36 1عمدو السال  البن النقيب ) :(  انظر4)

 (.181 1وروضة الطالبين للنووي )

 (.23 3(  فتا الع ي  للرافعي )5)

 (.13 2والن م الوهاج للدميري ) ، (32 3الم موع للنووي ) :(  انظر6)

 (.32 3والم موع للنووي ) ، (24 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر7)

 (. 181 1روضة الطالين للنووي ) :(  انظر8)

 (.32 3(  الم موع للنووي )9)

باب يذا حضر الطعام  ،  تاب األذان ، (135 1(  صحيا البخاري )10)

 تاب المسا د  ، (423 3وصحيا مسلم ) ، (673وأايمت الصالو برام )
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وتعبيرر بستر  ،ليشمل التيمم والطهارو ال برى ًالطهارو  ان أحسن

 ،(1)العورو يخال  ما ذ رور من استحباب التعمم والتقمص واالرتدار

 .وهو حسن ،ور بستر العوروولم يخص   ،بلبس الثياب ر  ماعة  وعب  

 ًحتى غاب الشفق جاز على الصحيح ولو شرع في الوقت ومد   قوله

ان يقرأ في المارب بسورو األعرا  في الر عتين  ))‘ألن النبي 

ال ي و  لواوع بعضها خارج  (4)والثاني ،(3)صححه الحا م (2)(( ليهما

  تأخير غيرها على أن يخرج عن الوات وهذا يذا لم ي وَّ  ،الوات

ن الصالو التي يقر بعضها في يوالنا  ،أما يذا  و نا ذل  ،بعضها

 قلت قوله .فله استدامة المارب اطعا   ،(5)أدارالوات وبعضها بعدر 

 ،’أاوى من حديث  بريل (6)ألن أحاديثه ًالقديم أظهر وهللا أعلم

وهو من ال ديد  (7)في اسمالر ¬ومتأخرو  أيضا  عنه واد علق الشافعي 

ووات الفضيلة  ،القول به على ثبوت الحديث واد تثبت فيه أحاديث
                                                                                                                                                             

الطعام الذي يريد أ له في باب  راهية الصالو بحضرو  ، ومواضر الصالو

 (.559الحال برام )

 (.13 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر1)

باب القرارو في المارب بـ  ، (  تاب االفتتاح170 2(  أخر ه النسائي )2)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (991ألمص برام )

 (.773( برام )398 3)

 ،  تاب اسمامة وصالو ال ماعة ، (363 1ن )(  المستدر  على الصحيحي3)

 (.866برام )¢ من حديث أنس 

 (.13 2والن م الوهاج للدميري ) ، (27 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر4)

والم موع  ، (459 4فتا الع ي  للرافعي ) :(  وهو ظاهر المذهب. انظر5)

 (.36وعمدو السال  البن النقيب )ص ، (367 4للنووي )

 ، سورو األعرا  في  المارب‘ منها الحديث السابق وهو ارارو النبي (  6)

المارب ثم ير ر يلى ‘ أنه  ان يصلي مر النبي ¢ ومنها حديث معاذ بن  بل 

باب ما  ،  تاب الصالو ، (477 2أخر ه الترمذي في سننه ) ، اومه فيؤمهم

 ، (583 ار في الذي يصلي الفريضة ثم ير ر يلى اومه فيؤمهم برام )

 هذا حديث حسن صحيا". :"واال

والم موع للنووي  ، (14 2شرح مش ل الوسيط البن الصالح ) :(  انظر7)

(3 30 .) 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

412 

و ه أن وات  (1)وفي شرح المهذب ،واالختيار في المارب واحد

لحديث  ًوالعشاء بمغيب الشفق قوله .االختيار يمتد يلى نص  الوات

ات المارب ما لم و)) ‘لقوله  ًوالمراد األحمر ،واس ماع ،’ بريل

بالثار المثلثة هو  وثور الشفق ،(2)روار مسلم ((يسقط ثور الشفق

 ،يذا  ان أهل بلد يقصر ليلهم وال يايب عنهم الشفق فرع .(3)حمرته

 قوله .(6)أنه يعتبر شفق أارب البالد يليهم (5)وفتاوى القاضي (4)ففي التتمة

ينما التفريط على من لم يصل  )) ‘أي الصادا لقوله  ويبقى إلى الفجر

في  ملة  (7)روار مسلم ((الصالو حتى ي ير وات الصالو األخرى

والختيار أن ل يؤخر عن ثلث  قوله .(8)¢ ن رواية أبي اتادومحديث 

 .(10)والمصن  في  تبه (9)واد صححه الرافعي ،’لحديث  بريل ًالليل

                                                           

 (. 58 3(  الم موع للنووي )1)

أواات  باب ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (421 3(  صحيا مسلم )2)

 (.612الصلوات الخمس برام )

وتاج  ، (323 1النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :(  انظر3)

 ثور".:"( مادو339 10العروس لل بيدي )

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (147(  تتمة اسبانة للمتولي )ص4)

 (.72)ص (  فتاوى القاضي حسين5)

والنووي في التحقيق  ، (385 1(  وااله أيضا  الروياني في بحر المذهب )6)

 (.162)ص

باب اضار  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (486 3(  صحيا مسلم )7)

 (. 681واستحباب تع يل اضائها برام ) ، الصالو الفائتة

شهد ‘ فارس رسول ه  ، السلمي الحارث بن ربعي (  أبو اتادو األنصاري8)

وسعيد بن  ، حدث عنه: أنس بن مال  ، وله عدو أحاديث ، أحدا  وما بعدها

للهم بار  في :))حيث اال‘ نبي دعا له ال ، وعطار بن يسار وآخرون ، المسيب

مشاهدر  لها في ¢ ر( وشهد مر علي40سنة )¢ مات  ، شعرر وبشرر...((

وسير أعالم النبالر  ، (1731 4االستيعاب البن عبدالبر ) :خالفته. انظر

 (.449 2للذهبي )

 (.28 3(  فتا الع ي  للرافعي )9)

 (.182 1) وروضة الطالبين للنووي ، (39 3(  الم موع للنووي )10)
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ات العشار يلى و))‘لقوله  (1)وصححه في شرح مسلم نصفه وفي قول

االختيار ال ال وا   والمراد وات ،[أ37]ب  (2)روار مسلم ((نص  الليل

على أن التأخير يلى بعد الثلث أو  (3)وال مهور ، معا  بين األحاديث

 ،مر ال راهة (4)واال الروياني ،النص   ائ  يلى الف ر بال  راهة

عن  (6)وفي البحر ،ال راهة بما بين الف رين (5)الشي  أبو حامد ص  وخَ 

اال أبو  ،به المصن والمشهور ما   م  ،أن واتها يخرج بالثلث (7)األم

 .والنص ما دل على فوات وات االختيار ،ال خال  فيه عندنا (8)الطيب

ا باألفقؤوالصبح بالفجر الصادق وهو المنتشر ضو قوله  ه معترضا

مستطيال  أي  أوهو الضور الذي يبد ،هو ال اذب األول ،الف ر ف ران

وهو الذي  ،الصادا والثاني ،ذاهبا  في السمار ثم ت ول وتعقبه ظلمة

 ،ر أي ينتشر وي دادؤويستطير ضو ،يطلر في األفق بالعرض

قه على ف نه عل   ،’لحديث  بريل ًاواالعتبار في وات الصبا بالصاد

ينما يحرمان والوات الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم 

ويبقى حتى تطلع  قوله.بالصادا لإل ماع واألحاديث الصحيحة

 ًر عن األسفارؤخَّ ت  أن ل  والختيار ،حةلدحاديث الصحي ًالشمس

وي و  التأخير يلى ما بعد األسفار ابل طلوع الحمرو  ،’لبيان  بريل

                                                           

وح ى هذا القول أيضا  في التحقيق  ، (424 3(  شرح النووي لمسلم )1)

 (.162)ص

باب أواات  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (421 3(  صحيا مسلم )2)

 (.612الصلوات الخمس برام )

ونهاية المطلب لل ويني  ، (53 2للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر3)

 (.36ل  البن النقيب )صوعمدو السا ، (22 2)

 (.387 1(  بحر المذهب للروياني )4)

والشربيني في ماني  ، (85 1(  ح ار عنه الحصني في  فاية األخيار )5)

 والسني ي في أسنى المطالب في شرح روض الطالب ، (302 1المحتاج )

(1 117.) 

 (.386 1(  بحر المذهب للروياني )6)

 (.93 1(  األم للشافعي )7)

 (.351 2(  ح ار عنه ابن الرفعة في  فاية النبيه )8)
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 رر التأخير يلى ما بعد ي   (1)واال الروياني ،وب راهة بعدها ،بال  راهة

 تالبن م ال)) ‘لقوله  ًكره تسمية المغرب عشاءا ي   قلت .سفاراس

 ،وتقول األعراب هي العشار ((األعراب على اسم صالت م المارب

 تالبن م األعراب ال)) ‘لقوله  ،والعشاء عتمة قوله .(2)روار البخاري

 ،(3)روار مسلم ((وهم يعتمون باسبل ،نها العشاريال أ ،على اسم صالت م

 ،بعض األحاديث بالعتمة بيان لل وا [ ب34]أ  وم ير تسميتها في

 اال ،أنه يستحب أن ال يسمى بذل  (5)عن األم (4)وفي شرح المهذب

 (6)في المهماتاال  ،ت رر واالت طائفة اليلة ،وذهب يليه المحققون

والحديث  ،والنوم قبلها قوله .فظهر أن الفتوى على عدم ال راهة

وسوار  ان الحديث  ،(7)متفق عليه (( ان ي رر ذل  ‘ن النبي أل))ًبعدها

 راهة والح مة في  ،(8) راهة ل ن الم رور أشد   ،مباحا  أو م روها  

ومقتضى تصويرهم  ،(9)النوم ابلها مخافة استمرارر يلى خروج الوات

أن هذر  (10)ولهذا اال ابن الصالح ،اختصاصها بما بعد دخول الوات

أنه يستيقظ ابل خروج  يعني يذا ظن   ،سائر الصلوات ال راهة تعم  
                                                           

 (.388 1(  بحر المذهب للروياني )1)

باب من  رر أن  ،  تاب مواايت الصالو ، (117 1(  صحيا البخاري )2)

 (.563العشار برام ) :يقال للمارب

باب وات  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (448 3صحيا مسلم )(  3)

 (.644العشار وتأخيرها برام )

 (.41 3(  الم موع للنووي )4)

 (.93 1(  األم للشافعي )5)

 (.417 2(  المهمات لدسنوي )6)

باب ما ي رر من  ،  تاب مواايت الصالو ، (123 1(  صحيا البخاري )7)

 تاب المسا د  ، (448 3وصحيا مسلم ) ، (599السمر بعد العشار برام )

باب استحباب التب ير بالصبا في أول واتها وهو التاليس  ، ومواضر الصالو

 (.647برام )

 (.42 3الم موع للنووي ) :(  انظر8)

 (.86 1 فاية األخيار للحصني ) :(  انظر9)

 (.229 1(  فتاوى ابن الصالح )10)
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و ذا ين استوى  ،ف ن ظن أنه ال يستيقظ ابل خرو ه حرم النوم ،الوات

ومن  (2)اال في التحرير ،(1)ن  ما أفتى به ابن الصالح والسب ياألمرا

فالمنقول أنه ال  ،ابل دخول الوات أنه ين نام استارا الوات ظن  

والح مة في  راهة الحديث بعدها أن نومه  ،انتهى ،وفيه نظر ،يحرم

وهللا  ،إل في خير قوله .(3)يتأخر فيخا  فوت الصبا أو فضيلة الوات

لما  ًي  ونحو ذل الض   وييناِس  فقه   ومذا روِ  وحديث   أي  قرارو   أعلم

ال ي ال  ‘ ان رسول ه ((اال  ¢عن عمر  (5)والحا م (4)روى ابن حبان

ويسن  قوله ((.يسمر عند أبي ب ر الليلة في األمر من أمور المسلمين

¢ لما روار عبده بن مسعود ًأي يذا تيقنه تعجيل الصالة ألول الوقت

 ((الصالو ألول واتها اال ؟أي األعمال أفضل ‘ألت النبي س)) اال

ولفظ  ،في صحيحيهما (8)وابن حبان (7)وابن خ يمة (6)روار الداراطني

 (1)وتحصل فضيلة األولية على األصا ،((لصالو لواتهاا)) (9)الصحيحين

                                                           

 (.29 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر1)

 نقله من ابن النقيب. ، (206 1(  تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )2)

 (.86 1 فاية األخيار للحصني ) :(  انظر3)

( باب ذ ر الخبر المصرح ب باحة السمر بعد 380 5(  صحيا ابن حبان)4)

ات الحسان على التعليق :وصححه األلباني. انظر ، (2034عشار اآلخرو برام )

 (.2032برام ) ، (441 3صحيا ابن حبان )

 (.2893(  تاب التفسير برام )246 2(  المستدر  على الصحيحين )5)

( باب النهي عن الصالو بعد صالو الف ر برام 464 1(  سنن الداراطني )6)

(973.) 

باب اختيار الصالو في أول  ، (  تاب الصالو169 1(  صحيا ابن خ يمة )7)

 (.327ها بذ ر خبر لفظه لفظ عام مرادر خاص برام )وات

أراد به في "لواتها"‘( باب ذ ر البيان بأن اوله 343 4(  صحيا ابن حبان )8)

 (.1479أول واتها برام )

الصالو ‘ باب وسمى النبي  ، (  تاب التوحيد156 9(  صحيا البخاري )9)

باب  ون  ، ن(  تاب اسيما150 2وصحيا مسلم ) ، (7534عمال  برام )

 (.85اسيمان باا تعالى أفضل األعمال برام )
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باالشتاال بأسباب الصالو من الطهارو والستارو ونحو ذل  عند دخول 

يمتد يلى نص   (3)وايل ،(2)وال ي ل  الع لة على خال  العادو ،الوات

  .الوات

ل ددن  ،لددم ممددا تقدددم أن تددأخير الصددالو يلددى آخددر الواددت  ددائ ع    تنبيااه

 (4)وفي  ل وا دب موسدر علدى مدا االده فدي شدرح المهدذب ،األصا فيها

ويذا أخدر  ،أنه البد عند التأخير من العد م علدى الفعدل فدي أثندار الوادت

تأخير العشااء  قولوفي  قوله .(5)بعد الع م فمات لم يعص على األصا

هو المنصوص في  (6)اال السب ي، أي ما لم ي او  وات االختيار أفضل

عددن  ددابر بددن  (7)لمددا روار الشدديخان ًوهددو المختددار ،أ ثددر  تبدده ال ديدددو

 قولااه .((يسددتحب أن يددؤخر العشددار ‘ان رسددول ه  دد)) اددال (8)¢سددمرو

أي يلدى أن يصدير للحيطدان ظدل ويسن اإلبراد باالظهر فاي شادة الحار 

ف ن شدو الحر من  ،ذا اشتد الحر فأبردوا بالصالوي)) ‘لقوله  ًيمشي فيه

                                                                                                                                                             

 ، (45 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (23 2الوسيط للا الي ) :(  انظر1)

 (.58 3والم موع للنووي )

 (.58 3والم موع للنووي ) ، (50 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر2)

 ، (15 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  ذ رر أبو علي في شرح التلخيص. انظر3)

 (.98 20والهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي )

 (.49 3(  الم موع للنووي )4)

 (.50 3(  المصدر السابق )5)

 ( تحقيق  عبدالم يد السبيل.201 1(  االبتهاج للسب ي )6)

باب وات العصر  ،  تاب مواايت الصالو ، (114 1(  صحيا البخاري )7)

 تاب  ، (448 3وصحيا مسلم ) ، ¢( عن أبي بر و األسلمي 547برام )

 (.643باب وات العشار وتأخيرها برام ) ، المسا د ومواضر الصالو

من بني سوارو بن عامر بن صعصعة حلي   ، السوائي (   ابر بن سمرو8)

وهو ابن أخت سعد بن أبي  ، وايل: أبا خالد ، ي نى أبا عبد ه ، بنى  هرو

ن ل  ابر بن سمرو ال وفة وابتنى بها دارا في بني  ، صحابي  ليل ، وااص

ر( أيام المختار ابن أبي 76توفي سنة ) ، روى  ملة من األحاديث ، سوارو

وسير أعالم النبيالر للذهبي  ، (224 1االستيعاب البن عبدالبر ) :عبيد. انظر

 (. 543-542 1واسصابة البن ح ر ) ، (186-187 3)
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 وايدل ،والمقصود به المحافظة على الخشدوع ،(1)متفق عليه ((فيا  هنم

وادد  ،(2)هو رخصة حتدى لدو ت لد  وصدلى فدي أول الوادت  دان أفضدل

واحتدر  بدالظهر عدن ال معدة ف نده ال يسدتحب  (3)نص عليه في البويطي

بسدند   (6)والنسدائي (5)وروى أبدو داود ،و دذل  األذان (4)فيهدا علدى األصدا

[ ب37]ب  ان اددر صدالو د)) ادال ¢عدن عبدده بدن مسدعود  (7)صحيا

وفددي  ،للظهددر فددي الصددي  ثالثددة أادددام يلددى خمسددة أادددام ‘رسددول ه 

اضطرب الناس في معنى  (8)اال السب ي ((خمسة أادام يلى سبعة الشتار

يها فدي الصدي  بعدد نصد  والذي عندي فيه أنه  ان يصل ِ  ،هذا الحديث

واألصااح  قولااه .اسبددراد ومندده يؤخددذ حددد   ،وفددي الشددتار أولدده ،الواددت

أي ويمشدون  وجماعاة مساجد يقصادونه مان بعاد حاار    اختصاصه ببلاد  

في الشمس فال يسدتحب اسبدراد فدي الدبالد المعتدلدة وال لمدن صدلى فدي 

وال لمدن  ،ال يدأتيهم غيدرهم حضروا في مسد د   بيته منفردا  وال ل ماعة  

يددأتيهم غيددرهم يذا  انددت منددا لهم اريبددة أو بعيدددو يذا  ددانوا يمشددون فددي 

 ،ديثسطدالا الحد ًيسدتحب فدي  دل ذلد  وايدل ،نظرا  يلدى المعندى ظل   

عدد فديمن ادرب من لده ادوالن فدي والخال  في ال ماعة القاصدين مدن ب  

                                                           

باب اسبراد بالظهر  ،  تاب مواايت الصالو ، (113 1(  صحيا البخاري )1)

 تاب المسا د  ، (425 3وصحيا مسلم ) ، (533في شدو الحر برام )

 (.614اات الصلوات الخمس برام )باب أو ، ومواضر الصالو

وروضة  ، (59 3(  واد اال بشذوذ هذا القول النووي في الم موع )2)

 (.184 1الطالبين )

 (.127(   مختصر البويطي )ص3)

 ، (54 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (441 1بحر المذهب للروياني ) :(  انظر4)

 (.60 3والم موع للنووي )

باب وات صالو الظهر برام  ،  تاب الصالو ، (110 1(  سنن أبي داود )5)

(400.) 

باب آخر وات الظهر برام  ،  تاب المواايت ، (250 1(  سنن النسائي )6)

(503.) 

 (. 429( برام )267 2صحيا أبي داود ) :(  وصحا يسنادر األلباني. انظر7)

 ( تحقيق  عبدالم يد السبيل.211 1(  االبتهاج للسب ي )8)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

418 

فاألصح  ،ومن وقع بعض صالته في الوقت قوله .(2)وأصلها (1)الروضة

لمدا  ً(3)وهدو المنصدوص روإل فقضاا ،أنه إن وقاع ركعاة فاالجميع أداء

ن أدر  مدد)) اددال ‘أن رسددول ه  ¢عددن أبددي هريددرو  (4)روى الشدديخان

دل بمنطواده  ((لهدا ))  اد مسدلم ((ر عة من الصالو فقد أدر  الصدالو

مددا  أن الر عددة أاددل   والمعنددى فيدده ،علددى األول وبمفهومدده علددى الثدداني

 والثالدث ،مطلقدا  اعتبدارا  بدالتحرم ار  ال ميدر أدأن  والثاني ،سمى صالوي  

مدا وادر فدي الوادت أدار  ومدا  والرابر ،أن ال مير اضار اعتبارا  بالسالم

  .(5)وار بعدر اضار نظرا  يلى الواار

لو أراد تأخير الصالو يلى هذا الحد بمعنى ين  علناها أو بعضدها   فرع

 ،(6)اضددار و ددذا ين  علناهددا أدار  علددى مددا صددححه فددي الشددرح الصدداير

 وادال ،ال دوا  عدن  ماعدة (8)ونقل عن المهمدات ،(7)وفي أصل الروضة

أندده ظدداهر الددنص وأندده  عددن أبددي علددي الطبددري (9)ىوح دد ،ندده أشددهري

 (10)ح ددى فددي شددرح مسددلم فددي مختصددر المهمدداتاددال العرااددي  ،األشددبه

اعلم أن  ونحوه ومن جهل الوقت اجتهد بِوِرد   قوله .االتفاا على المنر

أوغيرهمدا ا تهدد  فدي مظلدم   أو حدبس   من اشتبه عليه وات الصالو لاديم  

                                                           

 (.184 1طالبين للنووي )ال ة(  روض1)

 (.52 3(  فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.93 1(  األم للشافعي )3)

باب من أدر  من  ،  تاب مواايت الصالو ، (120 1(  صحيا البخاري )4)

(  تاب المسا د ومواضر 415 3وصحيا مسلم ) ، (580الصالو ر عة برام )

 (.607باب من أدر  ر عة من الصالو فقد أدر  تل  الصالو برام ) ، الصالو

 ، (41 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (18 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر5)

 (.183 1وروضة الطالبين للنووي )

 مخطوط"."أ [ 88 1(  الشرح الصاير للرافعي ] 6)

 (.183 1نووي )وروضة الطالبين لل ، (41 3(  فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.419 2(  المهمات لدسنوي )8)

 المصدر السابق . :(  ح ي عنه في اسفصاح ألبي علي الطبري. انظر9)

 (.416 3(  شرح النووي على مسلم )10)
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واسدددتدل بدددأوراد القدددرارو  ، دددان أعمدددى أو بصددديرا   فيددده و وبدددا  سدددوار  

 ،سددوار  انددت مندده أو مددن غيددرر وبنددار   وباألعمددال  خياطددة   ،والدددرس

ولو ادر على الخروج من البيدت المظلدم  ،بة يصابتهم رَّ  وبصياح دي   

ولدو أخبدرر  ، وا  اال تهداد (1)لرؤية الشمس فاألصا في شرح المهذب

 ،رأيددت الف ددر طالعددا  أو الشددمس غاربددة  قولدده بمشدداهدو   عددن علددم   عدددل  

فلدو  ،ن  ومدن  هدلوخدرج ذلد  بقدول المصد ،(2)ل مه ابولده وال ي تهدد

 ،ولده مدر ذلد  اال تهداد ،أخبر عن ا تهداد  فلدعمدى تقليددر فدي األصدا

للمددؤذن الثقددة [ أ35]أ   ددوا  تقليددد البصددير العددا   (3)وصددحا المصددن 

أنه يقلدر فدي الصدحو  (4)وصحا الرافعي ،العار  بالوات صحوا  وغيما  

وغلدب علدى الظدن  أو غديم   أما يذا  ثر المؤذنون فدي صدحو   ،دون الايم

 .أنهم ال يخطئون ل ثرتهم  ا  اعتمدادهم للبصدير واألعمدى بدال خدال 

وين  ،ومتددى و ددب اال تهدداد فصددلى بايددر ا تهدداد أعدداد ،(5)االدده السددب ي

االددده  (6)يداعبدددال يعيدددد عندددد المصدددادفة ح دددار ال وايدددل ،صددداد  الوادددت

أي يذا  إن تيقن صالته قبل الوقت قضى فاي األظهارف هقول .(7)األسنوي

لفدوات شدرطها  ًصلى باال تهاد فبان واوعها ابل الوات ل مه القضدار

والقدوالن يذا تبدين  ،ال اضار اعتبارا  بما في ظنه (8)والثاني ،وهو الوات

وتعبيدرر  ،ف ن  ان الوات باايا  و بت اسعدادو اطعدا   ،له بعد ذل  الوات

 قولاه .بالمشهور (9)واد عبر في الروضة ،باألظهر يقتضي اوو الخال 
                                                           

 (.73 3(  الم موع للنووي )1)

وروضة الطالبين للنووي  ، (58 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر2)

 (.94 1لحصني )و فاية األخيار ل ، (185 1)

 (.72 3(  الم موع للنووي )3)

 (.59 3(  فتا الع ي  للرافعي )4)

وااله ابله  ، ( تحقيق   عبدالم يد السبيل218-217 1(  االبتهاج للسب ي )5)

 ( .74 3النووي في الم موع )

 (  عن أبي سهل الصعلو ي.6)

 (.426 2(  المهمات لدسنوي )7)

 (.27 2والن م الوهاج للدميري ) ، (73 3الم موع للنووي ) :(  انظر8)

 (.186 1(  روضة الطالبين للنووي )9)
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أي فددال اضددار عليدده يذا لددم يتبددين الحددال أو يتدديقن واوعهددا فددي  وإل فااال

 قولااه .أن المفعولددة بعددد الواددت اضددار (1)ل ددن األصددا ،الواددت أو بعدددر

نسددي صددالو أو نددام عنهددا ف فارتهددا أن ن مدد))‘لقولدده  ًويبااادر بالفائاات

ف ن  ان التدر  بايدر عدذر فالمبدادرو  ،(2)متفق عليه ((يصليها يذا ذ رها

  .بل ي رر التأخير ،ويال فمستحبة ،(3)وا بة في األصا

من أفسد صالو باير  (6)وغيرهما (5)والمتولي (4)اال القاضي حسين  تنبيه

ألن الخددروج منهددا ال ي ددو   ًعددذر ثددم أواعهددا فددي الواددت ي ددون اضددار

بأنهدا  (7)و  م الشي  أبو يسحاا في اللمدر ،فل م فوات وات اسحرام بها

 ونها اضار  (8)واال ابن العماد ،ت ون أدار ونسبه بعضهم يلى األ ثرين

 ،عندده فددي الشددامل فددي بدداب صددالو المسددافرونقلدده  ،نددص عليدده الشددافعي

ويسن ترتيباه وتقديماه  قوله .وااسه على الحج واستثنى صالو ال معة

يددوم  ‘ندده أ))(9)لمددا روى الشدديخان ًعلااى الحاضاارة التااي ل يخاااف فوتهااا

 ،((الخندا صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المادرب بعددها
                                                           

 (.73 3والم موع للنووي ) ، (62 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر1)

باب من نسي صالو  ،  تاب مواايت الصالو ، (122 1(  صحيا البخاري )2)

(  تاب المسا د 493 3وصحيا مسلم ) ، (597فليصل ذا ذ ر وال يعيد برام )

باب اضار الصالو الفائتة واستحباب تع يل اضائها برام  ، ومواضر الصالو

(684.) 

و فاية  ، (69 3والم موع للنووي ) ، (26التنبيه للشيرا ي )ص :(  انظر3)

 (.37 1وعمدو السال  البن النقيب ) ، (387 2النبيه البن الرفعة )

 (.704 2ي حسين )(  التعليقة للقاض4)

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (400 1(  تتمة اسبانة للمتولي )5)

 (.374 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  انظر6)

 (.17 1) (  اللمر في أصول الفقه ألبي يسحاا الشيرا ي7)

 مخطوط"."أ [109 1التعقيبات على المهمات البن العماد األفقهسي] (  8)

باب من صلى  ،  تاب مواايت الصالو ، (122 1(  صحيا البخاري )9)

 ، (439 3وصحيا مسلم ) ، (596بالناس  ماعة بعد ذهاب الوات برام )

الصالو الوسطى هي  :باب الدليل لمن اال ،  تاب المسا د ومواضر الصالو

 (.631عصر برام )صالو ال
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ولو  ،والفعل الم رد ينما يدل عندنا على االستحباب ،ب  ا رت ِ ف ن لم ي  

ولدو  ،لدئال تصدير األخدرى اضدار ًخشي فوات الحاضرو و ب تقديمها

الوادت أم [ أ38]ب  تذ ر الفائتة بعد شروعه في الحاضرو أتمهدا ضداا

ولو شرع في الفائتة معتقدا  سعة الوات فبان ضيقه و ب اطعهدا  ،اتسر

ولو تذ ر فائتة وهنا   ماعدة  ،(1)والشروع في الحاضرو على الصحيا

فاألولى أن يصلي الفائتة أوال  منفدردا   ،يصلون الحاضرو والوات متسر

والا الدددي فدددي  ،(3)و ددد م البادددوي فدددي فتاويددده ،(2) مدددا االددده المصدددن 

ونقلده فدي  ،حب التع ي  أنه يبدأ بالحاضرو في ال ماعةوصا ،(4)اسحيار

لدو شد   فاروع. ستحب له يعادو الحاضروي   نه االأو ،عن والدر (5)البحر

فلدو اضدى ثدم تبدين  ،لم يل مده القضدار ؟هل صلى فيه أم ال ،بعد الوات

االدده فددي الوضددور مددن شددرح  ،أندده لددم ي ددن صددلى لددم ي  يدده بددال خددال 

عددن  (7)لمددا روار مسددلم ،الصااالة عنااد السااتواءوتكااره  قولااه .(6)المهددذب

ينهانددا أن  ‘ ثددالث سدداعات  ددان رسددول ه )) اددال (8)¢عقبددة بددن عددامر

                                                           

 (.29 2والن م الوهاج للدميري ) ، (70 3الم موع للنووي ) :(  انظر1)

 (.270 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (70 3(  الم موع للنووي )2)

 تحقيق  يوس  القر عي.  ، (78 1(  فتاوى الباوي )3)

 (.190 1) (  يحيار علوم الدين للا الي4)

 (.82 2(  بحر المذهب للروياني )5)

 (.331 1(  الم موع للنووي )6)

باب األواات  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (140 4(  صحيا مسلم )7)

 (.831التي نهي عن الصالو فيها برام )

من الصحابة الم ثرين لرواية  ، ال هني  الصحابي ال ليل (  عقبة بن عامر8)

وأبو  ، منهم: ابن عباس ، روى عنه  ماعة من الصحابة والتابعين ، الحديث

اال أبو سعيد بن يونس:  ان اارئا عالما  ، وغيرهم ، و بير بن نفير ، أمامة

 ، رآنوهو أحد من  مر الق ، شاعرا  اتبا ، فصيا اللسان ، بالفرائض والفقه

وفي آخرر:  تبه  ، اال: ورأيت مصحفه بمصر على غير تألي  مصح  عثمان

 :ر(. انظر58مات في خالفة معاوية على الصحيا سنة ) ، عقبة بن عامر بيدر

سير أعالم النبالر للذهبي  ، (1074-1073 2االستيعاب البن عبد البر )

 (.429 4اسصابة البن ح ر ) ، (467-469 2)
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 ،حتى تطلر الشمس با غة حتى ترتفر نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا

وحدين تتضدي  الشدمس  ،وحدين يقدوم ادائم الظهيدرو حتدى تميدل الشدمس

واائمها هو البعير ي ون  (1)والظهيرو شدو الحر ،(( للاروب حتى تارب

وتضدي  بمثنداو مدن فدوا ثدم ضداد  (2)بار ا  فيقدوم مدن شددو حدر األرض

واددت  واالسددتوار ،(3)مع مددة مفتددوحتين ثددم يددار مشددددو ثددم فددار أي تميددل

 .ل ن اد يم ن ييقاع التحرم فيه فال تصا الصدالو ،لطي  ال يسر صالو

ليل صالا بن أبي مريم عن أبي خلما روى أبو ال ًإل يوم الجمعة قوله

نه  رر الصالو نص  النهار يال يوم ال معة واال أ))‘عن النبي  ¢اتادو 

 ،يندده مرسددل واددال ،(4)روار أبددو داود ((ين  هددنم تسدد ر يال يددوم ال معددة

ال يخدتص  (5)وايدل ،ل نده معتضدد ،ليل لم يسمر من أبي اتدادوخف ن أبا ال

االسددتثنار بحالددة االسددتوار بددل تنتفددي ال راهددة عددن يددوم ال معددة مطلقددا  

ال يخددتص االسددتثنار بمددن حضددر ال ددامر علددى  وعلددى األول ،لشددرفه

والعصر حتى  ،وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح قوله. (6)األصا

نهدى  ‘أن رسدول ه  )) ¢عدن أبدي هريدرو (7)لمدا روار الشديخان ًتغرب

عن الصالو بعد العصر حتدى تادرب الشدمس وبعدد الصدبا حتدى تطلدر 

ثالثدة منهدا متعلقدة بالوادت  ،ال راهة خمسدةواعلم أن أواات  ،((الشمس

                                                           

 (149 3نهاية في غريب الحديث البن األثير )ال :(  انظر1)

والن م الوهاج  ، (199 20الهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي ) :(  انظر2)

 (.31 2للدميري )

 (.166 4الم موع للنووي ) :(  انظر3)

باب الصالو يوم ال معة ابل  ،  تاب الصالو ، (284 1(  سنن أبي داود )4)

( برام 3 2ضعي  أبي داود ) :األلباني. انظر وضعفه ، (1083ال وال برام )

(200.) 

 (.176 4والم موع للنووي ) ، (117 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر5)

والبيان للعمراني  ، (154 2حلية العلمار للقفال الشاشي ) :(  انظر6)

(2 358.) 

باب حج النسار برام  ،  تاب   ار الصيد ، (19 3(  صحيا البخاري )7)

باب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (137 4وصحيا مسلم ) ، (1864)

 (.825األواات التي نهي عن الصالو فيها برام )
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ن الشمس تطلر ومعهدا ادرن الشديطان ي))‘اال  ،من أ ل ما اشتمل عليه

ف ذا ارتفعدت فاراهدا ثدم يذا اسدتوت ااربهدا فد ذا  الدت فاراهدا ويذا دندت 

للادددروب اارنهدددا فددد ذا غربدددت فاراهدددا ونهدددى عدددن الصدددالو فدددي تلددد  

 ،(4)وابدددن ما دددة (3)والنسدددائي (2)والشدددافعي عنددده (1)روار مالددد  ((السددداعات

ين ادددمهما اتسددر واددت  واثنددان يتعلقددان بفعددل صددالو الصددبا والعصددر

 ،وال ي ددرر ابددل فعلهمددا علددى الصددحيا ،وين أخرهمددا تضدديق ،ال راهددة

وادد  ،ودخل في تعبيرر  راهة التنفل بعد العصر الم موعة  مدر تقدديم

  .(5)نقله البندني ي عن الشافعي واألصحاب

هنددا أن هددذر ال راهددة  (7)وشددرح المهددذب (6)صددحا فددي الروضددة  تنبيااه

ف نه  (9)وبه يشعر  الم الرافعي ،(8)وهو المنصوص في الرسالة ،للتحريم

وفدي الطهدارو مدن شدرح  ،(10)وصدحا فدي التحقيدق ،صحا أنها ال تنعقد
                                                           

باب النهي عن الصالو بعد الصبا  ،  تاب القرآن ، (219 1(  موطأ مال  )1)

 (.44وبعد العصر برام )

باب األواات المنهي عن  ، و تاب الصال ، (233 1(  مسند الشافعي )2)

 (.156الصالو فيها برام )

باب الساعات التي نهي عن  ،  تاب المواايت ، (275 1(  سنن النسائي )3)

 (.559الصالو فيها برام )

باب ما  ار  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (397 1(  سنن ابن ما ة )4)

والحديث صححه األلباني.  ، (1253في الساعات التي ت رر فيها الصالو برام )

 (.1048( برام )330 1مش او المصابيا لدلباني ) :انظر

وايل: ي  رر بعد طلوع الف ر غير  ، (  وايل: ي  رر التنفل بعد ر عتي الف ر5)

 فاية النبيه البن الرفعة  ، (167 4الم موع للنووي ) :ر عتيه. انظر

و فاية األخيار للحصني  ، (32 2والن م الوهاج للدميري ) ، (508 3)

(1 128.) 

 (.195 1(  روضة الطالبين للنووي )6)

 (.180 4(  الم موع للنووي )7)

 (.315 1(  الرسالة للشافعي )8)

 (.128 3(  فتا الع ي  للرافعي )9)

 (.255(  التحقيق للنووي )ص10)
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ولددم يعددين المصددن  حالددة  ،أنهددا  راهددة تن يدده (2)وغيرهمددا (1)المهددذب

ألنده ينمدا  ًالطلوع والاروب وا تفى باندرا ها فيما ذ ر وال ي في ذل 

وال راهدددة فدددي حالدددة الطلدددوع  ،يتنددداول مدددن صدددلى الصدددبا والعصدددر

واولدده  ددرما أي فيمددا يددرار  ،والاددروب تعددم مددن صددلى ومددن لددم يصددل

  ص.رقلت ول ال راهة بتمام طلوع ا (3)وفي و ه ،الناظر

يعندي أن ال راهدة  شاكر   وسجدةِ  وتحية   وكسوف   ة  تئكفا إل لسبب   قوله

فأما ما لها سبب متقدم  ،في هذر األواات ينما هي في صالو ال سبب لها

فتشددمل الفددرض والسددنة  ،ل للمتقدددم بالفائتددةث ددومَ  ، ددررفددال ي   ،أو مقددارن

 ‘واألصدل فيده اولده  ،وللمقارن بال سو  وتحية المس د وس دو الش ر

نسدددي صدددالو أو ندددام عنهدددا ف فارتهدددا أن يصدددليها يذا [ ب35]أ ن مددد))

متفدق  ((فاتته سنة الظهر فقضاها بعدد صدالو العصدر ‘نه أ))و ((ذ رها

 ًنعدددم ي ددرر لددده تدددأخير الفائتدددة ،واددديس علدددى القضددار غيدددرر ،(4)امددعليه

س د ¢ ن  عب بن مال أ))(5)وفي الصحيحين ،ليقضيها في هذر األواات

وسد ود الدتالوو مقديس  (6)ادال البيهقدي ((س دو الش ر بعد صالو الصدبا

ومثلها سنة الوضدور خالفدا   نوسببها مقار ،(7)وصرح به المحرر، عليه

                                                           

 (.90 1(  الم موع للنووي )1)

و فاية األخيار للحصني  ، (433 4 فاية النبيه البن الرفعة )  :(  انظر2)

(1 128.) 

 ( عن الخرسانيين.167 4(  ح ار النووي في الم موع )3)

 ، وأما الحديث الثاني ، (423في )ص (  أما الحديث األول اد سبق تخري ه4)

 ،  تاب مواايت الصالو ، (121 1فقد أخر ه البخاري في صحيحه تعليقا  )

وأخر ه مسلم في صحيحه  ، باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ون وها

باب معرفة الر عتين اللتين  ان  ، (  تاب صالو المسافرين واصرها493 3)

 (.835بعد العصر برام )‘ يصليهما النبي 

باب حديث  عب بن مال   ،  تاب الماا ي ، (3 6(  صحيا البخاري )5)

 ،  تاب التوبة ، (37 9وصحيا مسلم ) ، (4418واول ه ع  و ل برام )

 (.2769باب توبة  عب بن مال  وصاحبه برام )

 (.645 2لبيهقي )(  السنن ال برى ل6)

 (.27(  المحرر للرافعي )ص7)
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ألن  ً درري   (3)والثداني ،(2)و ذا صالو االستسدقار علدى األصدا ،(1)للا الي

فد ن  ،رهدت  صدالو االسدتخاروف    ،وهو متأخر عنهدا ،سببها هو الدعار

رهدددت فدددي وال مقارندددا   ر عتدددي اسحدددرام     ،ي دددن السدددبب متقددددما   لدددم

 ومدددا ذ دددرر المصدددن  فدددي التحيدددة محلددده يذا دخدددل لادددرض ،(4)األصدددا

بددل  ،فدد ن دخددل ال لحا ددة ،أو انتظددار صددالو (5)) اعت ددا ([ ب38]ب 

وإل في حرم مكاة علاى  قوله .(6)ال راهة ليصلي التحية فأايس الو هين

أي ال ت ددرر الصددالو فيدده فددي شددير مددن هددذر األواددات سددوار  الصااحيح

ا بني عبدد مندا  ال ي)) ‘لقوله  ً(7)صالو الطوا  وغيرها على الصحيا

 ((أي سداعة شدار مدن ليدل ونهدار تمنعوا أحدا  طا  بهذا البيدت وصدلى

 (3)والثداني ،(2)والحدا م (1)وابدن حبدان (9)وصدححه الترمدذي (8)روار األربعة

                                                           

 (.52(  الو ي  للا الي )ص1)

 (.193 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر2)

 ( و ها  للخرسانيين.170 4(  ح ار النووي في الم موع )3)

 (.109 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر4)

والصواب ما  ،  االعت ا  :أ""وفي نسخة ، ب":  اعت ا "(  في نسخة5)

 أثبته. 

 ، (170 4والم موع للنووي ) ، (111 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر6)

 (. 512 3و فاية النبيه البن الرفعة )

وفتا الع ي  للرافعي  ، (633 2للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر7)

 (.170 4والم موع للنووي ) ، (125 3)

باب الطوا  بعد العصر برام  ،  تاب المناس  ، (180 2(  سنن أبي داود )8)

باب يباحة الصالو في  ،  تاب المواايت ، (284 1وسنن النسائي ) ، (1894)

 ،  تاب الصالو ، (211 3وسنن الترمذي ) ، (585الساعات  لها بم ة برام )

 ، (868وبعد الصبا لمن يطو  برام ) ، باب ما  ار في الصالو بعد العصر

باب ما  ار  ، والسنة فيها ،  تاب ياامة الصالو ، (398 1ه )وسنن ابن ما 

 (.1254في الرخصة في الصالو بم ة برام )

 حديث حسن صحيا".:"(  فقال9)
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 ،أن االستثنار يخدتص بالمسد د الحدرام (4)والثالث ،لعموم اسخبار ًي رر

  .أنه يختص بنفس البلد (5)والرابر

                                                                                                                                                             

باب ذ ر الخبر الدال على أن هذا ال  ر  ، (421 4(  صحيا ابن حبان )1)

التعليقات الحسان على صحيا  :وصححه األلباني. انظر ، (1553أطلق برام )

 (.1551برام ) ، (164 3بن حبان )ا

 (.1643 تاب المناس  برام ) ، (617 1(  المستدر  على الصحيحين )2)

 (.34 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر3)

 (.128 1 فاية األخيار للحصني ) :(  انظر4)

 (.34 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر5)
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 ]فيمن تجب عليه الصالة[ فصل

اعلدم أن الو دوب  عاقال طااهر إنما تجاب الصاالة علاى كال مسالم باالغ

وعدمدده علددى مددن لددم  ،(1)علددى مددن ا تمعددت فيدده هددذر الشددروط باس مدداع

وين  ، مر عليده أيضدا  م تمر فيه ين أريد به عدم المطالبة في الوات فت

أندده  (2)فدد ن األصددا ،ف ددذل  يال فددي ال ددافر ،أريددد بدده عدددم التددأثيم بددالتر 

م المصددن  محتمددل مخاطددب بددالفروع ويعااددب عليهددا فددي اآلخددرو و ددال

أي يذا أسدلم  قولاه ول قضااء علاى الكاافر .فيدرد عليده ال دافر ،للمعنيين

 ،اآليدة  (4) {جئ يي ىي ني مي} لقولده تعدالى ً(3)بال خدال 

إل  قولااه .قدددم اسسددالمتألن شددرط صددحتها  ًال فددروال تصددا مندده فددي 

ألنه الت م الصدالو  ًالردو أيامِ  أي ف نه ي ب عليه اضار صلواتِ  المرتد

ال تقضددي  .نعددم ،فددال تسددقط عندده بددالردو  حقددوا اآلدميددين ،باسسددالم

ألن يسددقاط  ًبخددال  ال نددون ونحددور ،المرتدددو  مددن الحدديض ونحددور

المرتد ليس من و ،م نون رخصةوعن ال ،الصالو عن الحائض َع يمة

أي وال اضددار علددى الصددبي يذا بلددغ و ددذا  ول الصاابي قولااه .(5)أهلهددا

وعددن  ،يبلددغعددن الصددبي حتددى  فددر القلددم عددن ثالثددةر)) ‘لقولدده  ًةالصددبي  

 (1)صدححه ابدن حبدان (6)((وعن الم ندون حتدى يفيدق ،م حتى يستيقظئالنا

                                                           

 (.86 1البيان للعمراني ) :(  انظر1)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (190 1روضة الطالبين للنووي ) :انظر(  2)

(2 307.) 

 (.190 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (86 1البيان للعمراني ) :(  انظر3)

 .38سورو األنفال ( 4)

 ، (26 2والتهذيب للباوي ) ، (866 2التعليقة للقاضي حسين ) :(  انظر5)

 (.36 2والن م الوهاج للدميري )

باب في الم نون  ، (  تاب الحدود140 4(  أخر ه أبو داود في سننه )6)

، (32 4وأخر ه الترمذي في سننه ) ، (4402يسرا أو يصيب حدا  برام )

وأخر ه النسائي في سننه  ، (1423باب ما  ار فيمن ال ي ب عليه الحد برام )

 ، (3432ام )باب من ال يقر طالاه من األ واج بر ،  تاب الطالا ، (156 6)

باب طالا المعتور والصاير  ،  تاب الطالا ، (658 1وأخر ه ابن ما ه )
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ضارب وي   وياؤمر بهاا لسابع   قولاه .على شرط الشديخين االو (2)والحا م

ويذا  ،روا الصدبي بالصدالو يذا بلدغ سدبر سدنينم)) ‘لقوله ً عليها لعشر  

 ،(4)وغيدددرر (3)صدددححه الترمدددذي ((بلدددغ عشدددر سدددنين فاضدددربور عليهدددا

 ،((روا أوالد مم))(5)يتناول الذ ر واألنثى وفي رواية والصبي في اللاة

 ددان أبددا  أو  دددا  أو والضددرب وا بددان علددى الددولي سددوار  ،وهددذا األمددر

والح مدة فيهمدا هدو  ،مسدتحبان (7)وايدل ،(6)ما  من  هة الحا موصيا  أو اي  

عتبدر فدي أمدرر وضدربه اسدت مال السدابعة وهل ي   ،التمرين على الصالو

البدد مدر السدبر  (9)والتحقيدق (8)ادال فدي شدرح المهدذب و هان ؟والعاشرو

وأن التقدددير فددي  ،التمييدد أن المندداط  (10)واددال ابددن الفر دداح ،مددن التمييدد 

                                                                                                                                                             

التعليقات الحسان على  :وصححه األلباني. انظر ، (2041والنائم برام )

 (.142(برام )237 1صحيا ابن حبان )

باب ذ ر اسخبار عن العلة  ،  تاب اسيمان ، (355 1(  صحيا ابن حبان )1)

فعت األاالم عن الناس في  تبة الشير عليهم برام التي من أ له ا يذا عدمت ر 

(142.) 

( من حديث عبدالرحمن بن مهدي 389 1(  المستدر  على الصحيحين )2)

 (.949برام )

( باب ما  ار متى ي ؤمر الصبي بالصالو برام 259 2(  سنن الترمذي )3)

 واال: حديث حسن. ، (407)

باب متى ي ؤمر الاالم بالصالو  ،  تاب الصالو ، (133 1(  سنن أبي داود )4)

( 401 2انظر: صحيا سنن أبي داود ) ، وصححه األلباني ، (494برام )

 (. 509برام )

باب متى ي ؤمر  ،  تاب الصالو ، (133 1(  أخر ها أبو داود في سننه )5)

 (.495الاالم بالصالو برام )

 (.11 3الم موع للنووي ) :(  انظر6)

 (.303 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  انظر7)

 (.11 3(  الم موع للنووي )8)

 (.158(  التحقيق للنووي )ص9)

 (  لم أا  عليه. 10)
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وأحسددن مددا  (1)اددال األسددنوي .لواددوع التمييدد  فيدده غالبددا   ًالحددديث بالسددبر

 .بط به التميي  أن يصير الطفل بحيث يأ ل ويشرب ويستن ي وحددرض  

 ًأي وال ي ب القضار على الحدائض و دذا النفسدار ض  ول ذي حي قوله

المدرأو فدي ذلد   ااتضى يطالاده أنده ال فدرا بدين أن تتسدببو ،لما سبق

 ًأي ونحوهمدا أو إغماء   أو جنون   قوله .وهو  ذل  ،بشرب دوار أم ال

ألن الدنص اددد ورد فددي الم ندون فقسددنا عليدده  دل مددن  ال عقلدده بسددبب 

أي يذا  ان عامدا  مختارا  ف نه ال تصدا  كربخالف السُّ  قوله .(2)يعذر فيه

يسدد ر وين ظددن أن ذلدد  القدددر بخصوصدده ال  ،صددالته فددي تلدد  الحددال

ومثلده مدن شدرب  ،ويذا عداد عقلده ل مده القضدار ،ألنه متعد بذل  ًلقلته

ف ن  هل  ونده مسد ر أو أ درر عليده  ، يال  للعقل من غير حا ةم   دوار  

  .أو شرب ما ي يل عقله لحا ة أو  اهال  بحاله فال اضار

 رر على تر  الصالو صلى باسيمدار لو أ   (3)اال في شرح المهذب  فرع

دد ولااو زالاات هااذه األسااباب قولااه .وأعدداد  ىبأي ال فددر األصددلي والص ِ

 وبقااي ماان الوقاات تكبياارة   ،نددون ومددا فددي معنددار والحدديض والنفدداسوال   

يتعلق به اسي اب تستوي فيه الر عة الذي ألن اسدرا   ًوجبت الصالة

لمفهدوم  يشاترط ركعاةا  قاول  وفاي  ،(4)وما دونهدا  ااتددار المسدافر بدالمقيم

من أدر  ر عدة مدن الصدبا ابدل أن تطلدر الشدمس فقدد أدر   )) ‘اوله 

وال يشترط مر الت بيدرو أو الر عدة يدرا   مدن  ،(5)متفق عليه ((الصبا

وال  ،ألن الطهدددارو شدددرط للصدددحة ال للددد وم ً(6)الطهدددارو علدددى األظهدددر

خددال  أندده يشددترط أن تمتددد السددالمة عددن الموانددر بقدددر يم ددان فعددل 

 قوله .(7)ف ن عاد مانر ابل مضي ذل  لم ي ب ،الطهارو مر تل  الصالو
                                                           

 ، (245 1 افي المحتاج لدسنوي )و ، (434 2(  المهمات لدسنوي )1)

 تحقيق  محمد حسن.

 (.38 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر2)

 .(64 3( الم موع للنووي )3)

 (.38 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر4)

 .(386في )ص  (  سبق تخري ه5)

 (.187 1روضة الطالين للنووي ) :(  انظر6)

 (.67 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر7)
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واألظهاار وجااوب الظهاار بااإدراك تكبياارة آخاار العصاار والمغاارب آخاار 

والمادرب يلد م بمدا  ،صدريعني أن الظهر يل م بمدا يلد م بده الع العشاء

ألن واتهمدا واحدد فدي  ًوهو اددر ت بيدرو علدى األظهدر ،يل م به العشار

 ،ففددي حالددة الضددرورو وهددي فددوا العددذر أولددى ،حددق أربدداب األعددذار

واختلفدوا  ،أنه البد مر الت بيرو من يدرا  ادر يحددى الصدالتين والثاني

والعصددر وينمددا ي ددب الظهددر  ،ينهددا األولددى[ أ39]ب  فالمشددهور ،فيهددا

بدد درا  ت بيددرو آخددر العصددر والماددرب والعشددار بدد درا  ت بيددرو آخددر 

وهدي  ،العشار بشرط أن تمتد السدالمة مددو  تسدعهما مدر صداحبة الوادت

 مددا نبدده  ،والصددبا فددي الصددورو الثانيددة ،الماددرب فددي الصددورو األولددى

هم من  الم المصن  أن الصدالو التدي وف   ،[أ36 ]أ  (1)عليه في المهمات

مر ما ابلها وهي الصبا والظهر والمارب يذا  ال العدذر فدي  ال ت مر

وهدي  عدل الدواتين  الوادت  ،النتفدار العلدة ًآخر واتها و بت هي فقط

أي  هااأتم   أي يذا بلغ في أثنار الصالو بالسن ِ  ولو بلغ فيها قوله .الواحد

 ألندده شددرع فددي وظيفددةِ  ً(2)أي فيهمددا وأجزأتااه علااى الصااحيح ،و وبددا  

ر حالده يلدى ال مدال وين تاي د ،فل مه يتمامهدا وأ  أتده ،الوات بشرائطها

في أثنائهدا  العبدد يذا شدرع فدي الظهدر يدوم ال معدة ثدم عتدق ابدل يتمدام 

ل ن  ،وال يضرنا  ون أوله تطوعا  وآخرر وا با   ،الظهر وفوات ال معة

 ،بدل يسدتحب وال ت  ئده ،ال ي دب يتمامهدا (4)والثداني ،(3)يستحب اسعادو

 .ويال فدال ،ين  ان البااي من الوات يسر الصالو و بت اسعدادو (5)وايل

ويمدددا  أي أو بلدددغ بعدددد الصدددالو فدددي الوادددت يمدددا بالسدددن   أو بعااادها قولاااه

 ،ألنده أدى وظيفدة الوادت  مدا أمدر ًفال إعادة على الصحيح ،باالحتالم

                                                           

 (.429 2(  المهمات لدسنوي )1)

 (.29 2والوسيط للا الي ) ، (25التنبيه للشيرا ي )ص :(  انظر2)

 (.188 1بين للنووي )روضة الطال :(  انظر3)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (700 2التعليقة للقاضي حسين ) :(  انظر4)

(2 306.) 

 ، (110 2نهاية المطلب لل ويني ) :. انظراسصطخري(  ح ي عن 5)

 (.12 3والم موع للنووي )
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 ،(1)ت األمددة م شددوفة الددرأس ثددم عتقددتل مدده اسعددادو  مددا يذا صددل  تفددال 

ألن  ًت ب اسعادو سوار أ ان البااي من الوات اليال  أو  ثيرا   (2)والثاني

ال ي دب  (3)وايدل ،فال يسقط به الفرض  ما لو حج ثدم بلدغ به نفل   المأتيَّ 

ا قوله .يال أن يبقى من الوات ما يسعها  أول الوقات ن  ولو حاضات أو ج 

يعندددي أن الصدددالو تسدددتقر ب م دددان  وجبااات تلاااك إن أدرك قااادر الفااارض

ألنها و بت وتم دن منهدا فتسدتقر فدي ذمتده  تلد  النصداب بعدد  ًاألدار

سدتقر تال  وايدل ،و ذا ح م النفاس واسغمار ،الحول والتم ن من األدار

يعنددي  ،تلد  واولدده ،يال أن يخدرج الوادت مددن غيدر عددذر يمندر الو دوب

وهدو  ،ب درا  وات األولدى لم منه أن الثانية ال تل مع   ،(4)الوات ةصاحب

ولى من صدالتي ال مدر تلد م بد درا  أول وادت األخيدرو ل ن األ   ، ذل 

لدو حدذ  و ، ما تل م ب درا  آخر واتها وليس في  المده مدا يددل عليده

 .لددل عليده ً-يعني فيما يل م بده الظهدر والعصدر- (5)(هنا ) "آخر"لفظ 

  مددن أول واددت ولدديس علددى يطالادده بددل البددد أن يدددر ،(6)االدده السددب ي

را  يسر الصالتين تامتين للمقيم ومقصدورتين للمسدافر  مدا ااألخيرو مقد

يال  "ولو حذ  لفظ آخر لدل عليه" وال يصا اوله ،(7)صرح به الرافعي

 مددا  ،أن يحمدل  ددالم المصددن  أيضدا  مددر حددذفها علددى مدا االدده الرافعددي

علددى امتدددداد  "وبقدددي مددن الوادددت ت بيددرو و بددت الصدددالو" حمددل اولدده

وين لدم يددر  اددر الفدرض لدم  ،أي وإل فاال قوله .السالمة  منا  يسعها

ص تواسدرا  المدذ ور ال يخد ،ي ب  ما لو هلد  النصداب ابدل الدتم ن

ين  مثدل ،ر  مدن وسدطه ل مدت الصدالوبدل لدو  دان المددْ  ،بأول الوادت

د أفاا الم نون في أثندار الوادت وعداد  نونده فيده أو بلدغ صدبي    ،ن  ثدم   

                                                           

 (.40 2والن م الوهاج للدميري ) ، (31 2التهذيب للباوي ) :(  انظر1)

 (.82 3فتا الع ي  للرافعي ) :انظر ، ابن سريج (  خر  ها2)

 (.189 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر3)

وليست الثانية التي ت مر  ، (  أي الصالو التي حاضت أو  ن في أول واتها4)

 يليها. 

 ب".  "(  في نسخة5)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل.   ، (254 1(  االبتهاج للسب ي )6)

 (.  92 3للرافعي ) (  فتا الع ي 7)
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المسافر بعدما مضدى مدن  ن  فلو     ،ما يم ن من الصالو والمعتبر أخ   

فحاضدت  ،وات الصدالو مدا يسدعها مقصدورو أو طولدت المدرأو صدالتها

فيهددا واددد مضددى مددن الواددت مددا يسددعها لددو خففتهددا ل مهمددا القضددار وال 

يعتبر مر يم ان فعلها يم ان الطهارو يال يذا لم ب   تقديمها على الوات 

 .متيمم والمستحاضة طهارو ال
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 فصل ]في بيان األذان واإلقامة[ 

اال  ،اسعالم (1)األذان في اللاة فرض كفاية وقيل ،األذان واإلقامة سنة

ذ در  (3)وفي الشرع ،أي أعلمهم ( 2) {ىث نث مث زث} ه تعالى

واألصل فدي مشدروعيتهما  ،مخصوص شرع لإلعالم بصالو مفروضة

 حم جم يل ىل مل خل} اولدددددده تعددددددالى ،(4)ابددددددل اس مدددددداع

 ، ( 6) {ىم مم خم حم جم يل} واولدددددددده سددددددددبحانه ، ( 5) {خممم

يذا حضرت الصالو فليؤذن ل دم أحدد م  )) ‘منها اوله  ،وأحاديث  ثيرو

وهدو  ،همدا سدنتان فقيدل ،ثدم اختلفدوا ،(7)متفدق عليده ((ثم ليؤم م أ بدر م

فرضدا  (10)وايدل ،(9)لدم يدأمر بهمدا فدي حدديث األعرابدي ‘ألنده  ً(8)األصا
                                                           

ولسان  ، (37 1النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :(  انظر1)

 أذن".  "مادو ، (105 1العرب البن منظور )

 .27سورو الحج ( 2)

و فاية االختصار للحصني  ، (42 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر3)

(1 110.) 

 ، (29 3األوسط في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر ) :(  انظر4)

 (.114 1واساناع في مسائل اس ماع البن القطان )

 .58سورو المائدو ( 5)

 .9سورو ال معة ( 6)

باب اثنان فما فواهما  ماعة  ،  تاب األذان ، (132 1(  صحيا البخاري )7)

 ، ا د ومواضر الصالو تاب المس ، (477 3وصحيا مسلم ) ، (658برام )

 (.674باب من أحق باسمامة برام )

 ، (136 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (57 2البيان للعمراني ) :(  انظر8)

 (.195 1وروضة الطالبين للنووي )

باب ال  او من اسسالم برام  ،  تاب اسيمان ، (18 1(  صحيا البخاري )9)

باب بيان الصلوات التي هي  ، ن تاب اسيما ، (22 2وصحيا مسلم ) ، (46)

 (.11أحد أر ان اسسالم برام )

 ، (81 3والنووي في الم موع ) ، (41 2(  ح ار الا الي في الوسيط )10)

 ( ح ى أنه اختيار الشي  و ماعة. 44 2والدميري في الن م الوهاج )
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 (1)وايدل ،وعلدى هدذا ي دب ل دل صدالو ،لظداهر الحدديث المدذ ور ً فاية

ال  ،وعلدى األول ،ويقاتدل أهدل البلدد بتر هدا ،ي في في الليلة واليوم مرو

 (3)ادال األسدنوي ،فرضا  فاية في ال معدة دون غيرهمدا (2)وايل ،يقاتلون

ولدو  ،لتأولده بدالم موع ًير مر عودر على شديئينموأفرد المصن  الض

أي  وإنما يشارعان للمكتوباة قوله .ل ان أحسن ً(4)ثنى  ما في المحرر

سحدى الخمس يذا واعدت فدي  ماعدة سدوار  اندت أولدى أو ثانيدة علدى 

 ،وتعبيددرر ب نمددا يدددل علددى عدددم مشددروعيتهما لايددر الم توبددة ،(5)األصددا

أي  نحاوهوويقاال فاي العياد  قوله .لعدم ورودر ً[ب39]ب  وهو  ذل 

الصااالة  ،مددن النوافددل التددي شددرعت فيهددا ال ماعددة  ال سددو  ونحددور

 )) ادال¢ عن عبده بن عمرو بدن العداص (6)لما روى الشيخان ًجامعة

 (( ندودي بالصدالو  امعددة ‘لمدا ان سدفت الشددمس علدى عهدد رسددول ه 

وي دو   ،(7)و امعدة علدى الحدال ،الصالو على اسغدرار وهما منصوبان

أن ذل  ال يستحب  (9)وصحا من  وائدر ،(8)رفعهما على االبتدار والخبر

أي األذان  والجديااد ندبااه قولااه .(10)ونقلدده عددن األم ،فددي صددالو ال نددا و

                                                           

 (.405 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (81 3الم موع للنووي ) :(  انظر1)

نهاية المطلب لل ويني  :. انظراسصطخري(  وهو اول ابن خيران و2)

 (.81 3والم موع للنووي ) ، (37 2)

 تحقيق  محمد حسن. ، (265 1(   افي المحتاج لدسنوي )3)

 (. 27(  المحرر للرافعي )ص4)

وعمدو السال  البن النقيب  ، (146 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر5)

(1 37.) 

باب الندار بالصالو  امعة في  ،  تاب ال معة ، (34 2البخاري ) (  صحيا6)

باب  ،  تاب ال سو  ، (229 4وصحيا مسلم ) ، (1045ال سو  برام )

 (.910برام )"الصالو  امعة"ذ ر الندار بصالو ال سو 

 (.81 3الم موع للنووي ) :(  انظر7)

 (.45 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر8)

 (.197 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر9)

 (.102 1(  األم للشافعي )10)
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سددمر مدددى ال يَ  )) ‘أي سددوار  ددان فددي صددحرار أو بلددد لقولدده  للمنفاارد

روار  ((صوت المؤذن  دن وال يندس وال شدير يال شدهد لده يدوم القيامده

ل ددن  ،يبلادده علددى المددذهبوسددوار بلادده أذان غيددرر أو لددم  ،(1)البخدداري

ال  (3)وايددل ،أندده ال يددؤذن ين سددمر أذان غيددرر (2)صددحا فددي شددرح مسددلم

أمدا  ،النتفار المعنى المقصود منده وهدو اسعدالم ًيؤذن في القديم مطلقا  

أي المنفددرد  ويرفااع صااوته قولااه .اساامددة فيسددتحب لدده علددى القددولين

يسددماع نفسدده عنددد وي فددي فيدده  ،(5)للحددديث ،(4)اسددتحبابا  علددى الصددحيا

ي يدد  (7)وادال اسمدام ،ألن الادرض منده الدذ ر دون اسعدالم ً(6)ال مهور

أندده ال  (8)أمددا المددؤذن ل ماعددة فاألصددا ،ادددر مددا يسددمر غيددرر لددو حضددر

وينبادي أن يبدالغ فدي رفدر  ،لفدوات اسعدالم ًه اسسرار بشير منهئي  

 (9)علددى األصددا[ ب36]أ  صددوته وال ي فددي فددي اساامددة يسددماع الددنفس

وقعات فياه  إل بمساجد   قولاه. ل ن الرفر فيها أخفدض مدن األذان ،أيضا  

لددئال يتددوهم السددامعون دخددول  ًف ندده ال يرفددر ،نصددرفوااأي و جماعااة

أي  ويقاايم لفائتااة قولااه .صددالو أخددرى سدديما فددي يددوم الادديم (10)[واددت]
                                                           

باب رفر الصوت  ،  تاب مواايت الصالو ، (125 1(  صحيا البخاري )1)

 (.609بالندار برام )

 (. 338 3(  شرح النووي على مسلم )2)

 ، (142 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (45 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر3)

 (.196 1وروضة الطالبين للنووي )

 (.85 3والم موع للنووي ) ، (142 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر4)

ال يَسمر مدى صوت المؤذن  ن وال ينس وال شير....((  :))‘(  وهو اوله 5)

 السابق اريبا .

وروضة الطالبين للنووي  ، (181 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر6)

(1 200.) 

 (.49-47 2هاية المطلب لل ويني )(  ن7)

 (.112 3والم موع للنووي ) ، (182 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر8)

وروضة الطالبين للنووي  ، (182 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر9)

(1 200.) 

 ب".  "(  في نسخة10)
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روى اضدار  ))¢ألن أبدا سدعيد الخددريًول يؤذن في الجدياد ،باالتفاا

 (1)روار اسمامان الشافعي ((الصلوات يوم الخندا بأربر ياامات بال أذان

من حدديث  (3)لما في البخاري ًوهللا أعلم ،القديم أظهر قلت ،ƒ (2)وأحمد

 ،ا بدالليد)) ادال ‘لما ناموا عن الصدبا أن النبدي ¢  عمران ابن حصين

 ،¢ عددن عمددران (5)وابددن حبددان (4)وروار أبددو داود ((فددأذن بالصددالو  ،اددم

 ((ثددم أمددر مؤذنددا  فددأذن فصددلى ر عتددين ثددم أاددام ثددم صددلى الف ددر ))وفيدده

 ،¢ مدددددن حدددددديث أبدددددي هريدددددرو (7)وروار مسدددددلم ،(6)وصدددددححه الحدددددا م

ين ر دا حضدور  ماعدة أذن  (8)وادال فدي اسمدالر ،((أذن وأادامو))وفيه

وعلدى  ،وعلدى الثداني للصدالو ،للوادتفاألذان علدى األول  ،لها ويال فال

أي ويقديم  فإن كان فوائات لام ياؤذن لغيار األولاى قوله .الثالث لل ماعة

فدد ن اضدداهن  ،وهددذا يذا اضدداهن علددى الددوالر ،(9)ل ددل منهمددا بددال خددال 
                                                           

باب في اضار الصالو برام  ،  تاب الصالو ، (231 1(  مسند الشافعي )1)

(153  .) 

واال  ، (11483برام )¢ مسند أبي سعيد الخدري  ، (49 3(  مسند أحمد )2)

الثمر المستطاب في فقه  :انظر ، يسنادر صحيا على شرط مسلم":"األلباني

 (.   8( برام )109 1السنة وال تاب لدلباني )

باب الصعيد الطيب وضور  ،  تاب التيمم ، (76 1(  صحيا البخاري )3)

 (.344ي فيه من المار برام ) ، المسلم

باب في من نام عن الصالو أو  ،  تاب الصالو ، (121 1( سنن أبي داود )4)

(برام 336 2صحيا أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (443نسيها برام )

(470  .) 

باب ذ ر خبر سابر يدل  ،  تاب الصالو ، (319 4(  صحيا ابن حبان )5)

ن غير نسيان وال نوم حتى يخرج واتها ال ي فر بذل  على أن تار  الصالو م

 (.1461 فرا ي ون ضد اسسالم برام )

 ،  تاب اسمامة وصالو ال ماعة ، (408 1(  المستدر  على الصحيحين )6)

 (.1016من حديث عبدالرحمن بن مهدي برام )

باب اضار  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (487 3(  صحيا مسلم )7)

 (. 681الفائتة واستحباب تع يل اضارها برام ) الصالو

 (.85 3والم موع للنووي ) ، (60 2البيان للعمراني ) :(  انظر8)

 (.47 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر9)
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تدة ئولو والى بين مدؤداو وفا ،(1)ففي األذان ل ل واحدو األاوال ،متفراات

 ًلددم يددؤذن للمددؤداو أيضددا  علددى األظهددرتددة والنددا ال يددؤذن لهددا ئوادددم الفا

ويناادب  قولااه .أندده يددؤذن لهددا (2)واختددار السددب ي ،¢لحددديث أبددي سددعيد

¢ لمدا روى ابدن عمدر ًالنساء اإلقامة ل األذان على المشهور لجماعةِ 

لددو أذنددت مددن غيددر وعلددى هددذا  ،(3)((لدديس علددى النسددار أذان )) أندده اددال

ألن  ًأنهدا ال تقديم أيضدا   (6)والقدول الثداني ، دررلدم ي   (5)اال الرافعدي (4)رفر

 والثالدددث ،((ال ياامدددةو))و اد ،¢البيهقدددي روى األثدددر عدددن ابدددن عمدددر

سمر صواحبها  ما ت  يستحبان ل ن يحرم عليها أن ترفر صوتها فوا ما 

وصددححه فددي شددرح  ،(8)وتبعدده فددي الروضددة (7)بدده فددي الشددرحين دد م 

وهو يخال  اولهمدا فدي الشدهادات أن المشدهور  دوا  غندار  ،(9)المهذب

المرأو وأنه ي دو  للر دل سدماعه منهدا وين  اندت أ نبيدة وأن الخدال  

 (11)[اددد]و (10)اددال فددي المهمددات ؟هددو الخددال  فددي أن صددوتها عددورو أم ال
                                                           

تحقيق  عبدالم يد  ، (265 1االبتهاج للسب ي ) :(  أي األاوال السابقة. انظر1)

 (.47 2والن م الوهاج للدميري ) ، السبيل

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (265 1االبتهاج للسب ي ) :(  انظر2)

باب هل  ،  تاب الصالو ، (127 3(  أخر ه عبدالر اا في المصن  )3)

وأخر ه البيهقي في السنن ال برى  ، (5022على المرأو أذان وياامة برام )

باب ليس على النسار أذان وال ياامة برام  ،  تاب الصالو ، (600 1)

 ، ¢ليس على النسار أذان وال ياامة(( عن ابن عمر ))ولفظه عندهما ، (1920)

 (. 153 1واد ضعفه األلباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة )

 (  الصوت.4)

 (.147 3(  فتا الع ي  للرافعي )5)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (1072 2التعليقة للقاضي حسين ) :(  انظر6)

(2 441.) 

 ب(.93 1والشرح الصاير للرافعي ) ، (147 3(  فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.196 1(  روضة الطالبين للنووي )8)

 (.100 3(  الم موع للنووي )9)

 (.452 2(  المهمات لدسنوي )10)

 ب".  "(  في نسخة11)
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غيدر أندي ال أحدب لهدن أن  فقدال ،على  دوا  الرفدر (1)نص في البويطي

فلت ن الفتوى عليده ويؤيددر تصدحيحهم  دوا   ،يرفعن أصواتهن باألذان

والخال  في أذان المرأو للنسار ي ري في  ،انتهى .رفر صوتها بالتلبية

والخنثدى  ،المنفردو يذا النا ين المنفرد من الر دال يدؤذن وهدو الصدحيا

أي  واألذان مثناااى قولاااه .(2)شدددرح المهدددذب فدددي هدددذا  دددالمرأو االددده فدددي

 قولاه .وال يله يال ه في آخرر مدرو ،ألن الت بير في أوله أربر ًمعظمة

 .وآخرهددا ثنتددان ،ألن الت بيددر فددي أولهددا ًأي معظمهددا واإلقامااة فاارادى

واعتدذر عدن عددم  ،(3)نبده عليهدا فدي الدداائق  يدادو   إل لفظ اإلقاماة قوله

ولهدذا  ادال ،ف أنه فرد ،على نص  لفظه في األذاناستثنار الت بير بأنه 

واألصدل فدي ذلد  مدا روار  ،(4)فسشرع  مر  ل ت بيرتين في األذان بنَ

ويدوتر يشدفر األذان [ أ40]ب  مدر بدالل أنأ)) عن أندس ادال (5)الشيخان

وفدي ادول  ،أنه يوتر  مير ألفداظ اساامدة (6)والقديم ،((اساامة يال اساامة

ويسان إدراجهاا  قولاه .أيضدا  أنده يدوتر لفدظ اساامدة دون الت بيدر (7)اديم

روار  ((أامدت فاحددر ويذا ،ذا أذنت فترسلي)) اال ‘ألن النبي  ًوترتيله

والترتيددل  ،(2)ويسددمى حدددرا   ،اسسددراع واسدراج ،(1)والحددا م (8)الترمددذي

                                                           

 (.  135(  مختصر البويطي )ص1)

 (.100 3(  الم موع للنووي )2)

 (.42المنهاج للنووي )ص (  داائق3)

 (  أي: نََفس  واحد.4)

باب األذان مثنى مثنى برام  ،  تاب األذان ، (125 1(  صحيا البخاري )5)

باب األمر بشفر األذان  ،  تاب الصالو ، (186 3وصحيا مسلم ) ، (605)

 (.378وييتار اساامةبرام )

ونهاية المطلب لل ويني  ، (117 2للماوردي ) الحاوي ال بير :(  انظر6)

 (.66 2والبيان للعمراني ) ، (45 2)

وروضة الطالبين للنووي  ، (163 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر7)

(1 199.) 

باب ما  ار في الترسل في  ،  تاب الصالو ، (373 1( سنن الترمذي )8)

ضعي  سنن الترمذي  :وضعفه األلباني. انظر ، (195األذان برام )

 (.143(برام )22 1)
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وي دو  فدي اولده  ،الثاني ويسمى الترسل برار مفتوحة وسين مضمومة

لحدديث  ًأي فدي األذان والترجياع فياه قوله .فاحدر ضم الدال و سرها

مدرتين خفضدا  وهو أن يأتي ب دل واحددو مدن الشدهادتين  ،(3)أبي محذورو

ألنه ر ر يلى الرفدر بعدد  ًسمي بذل  ،ثم يعود فيأتي بهما مرتين  هرا  

 قولاه .(4)والمشهور ما   م به المصدن  ،التر ير ر ن وايل ،أن تر ه

الصددالو خيددر مددن "هددو أن يقددول بعددد الحيعلتددين  والتثويااب فااي الصاابح

بسدددند  يدددد وصدددححه ابدددن  (6)وغيدددرر (5)ففدددي أبدددي داود ،مدددرتين "الندددوم

سددمي تثويبددا  مددن ثدداب  ((لقددن ذلدد  ألبددي محددذورو ‘ن النبددي أ))(7)حبددان

ألن المؤذن دعا يلى الصالو بالحيعلتين ثدم عداد فددعا  ًبالمثلثة يذا ر ر

مددن الصددبا علددى وهددو سددنة  ،"الصددالو خيددر مددن النددوم"يليهددا بقولدده 

                                                                                                                                                             

باب في  ،  تاب الصالو ، (320 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )1)

 (.732فضل الصوات الخمس برام )

ولسان  ، (341 1النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :(  انظر2)

 حدر"."( مادو83 3العرب البن منظور )

وصاحب  ، مؤذن المس د الحرام ، أوس بن معير (  أبو محذورو ال محي3)

 ، حدث عنه: ابنه: عبد المل  ، واد اختل  في اسمه ألنه اشتهر ب نيته ، ‘النبي 

اال الواادي:  ان  ،  ان من أندى الناس صوتا وأطيبه ، وغيرهما ، و و ته

فبقي األذان في ولدر وولد  ، ر(59أبو محذورو يؤذن بم ة يلى أن توفي سنة )

وسير أعالم  ، (1751 4االستيعاب البن عبرالبر ) :ولدر يلى اليوم بم ة. انظر

 (.117 13النبالر للذهبي )

 ، (91 2والم موع للنووي ) ، (42 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر4)

 (.410 2و فاية النبيه البن الرفعة )

 (. 500باب  ي  األذان برام ) ، الصالو تاب  ، (136 1( سنن أبي داود )5)

 (.633باب األذان في السفر برام ) ،  تاب األذان ، (7 2( سنن النسائي )6)

باب ذ ر البيان بأن المؤذن يذا ر ر في  ، ( 578 4( صحيا ابن حبان )7)

أذانه ي ب أن يخفض صوته بالشهادتين األوليين ويرفر صوته فيما ابلهما وفيما 

التعليقات الحسان على  :انظر ، وصححه األلباني ، (1682) بعدهما برام

 (. 1680( برام )234 3صحيا ابن حبان )
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ويطدالا المصدن  شدامل  ،بدل ي درر ،ال يسدتحب (2)وفي اول ،(1)المذهب

عدن  (5)وأصلها ،(4)وفي الروضة ،(3)وصححه في التحقيق ،ألذاني الصبا

 ،وأاددرآرأندده ين ثددوب فددي األول ال يثددوب فددي الثدداني  (6)تصددحيا الباددوي

ا  قولاه .وي رر فدي غيدر الصدبا ا بدالل ادم يد)) ‘لقولده  ًوأن ياؤذن قائماا

ألنهدا أشدر   ًللقبلاة قولاه .وألنه أبلغ في اسعدالم ،(7)متفق عليه ((فناد

يصددا أذان القاعددد  (9)وايددل ،يشددترط القيددام واالسددتقبال (8)وايددل ،ال هددات

صددحة ال ميددر مددر ال راهددة يال لعددذر فددال  (10)واألصددا ،دون المضددط ر

بسددند  (11)روار الترمددذي (( أذن وهددو علددى راحلتدده ))‘ألن النبددي  ًي ددرر

ل ن يستحب االلتفات في الحيعلتين بأن يلوي رأسه وعنقه مدن  ،صحيا

 فيقددول ،أنده يلتفددت يميندا   (12)واألصددا ،غيدر أن يحددول صددرر عددن القبلدة

                                                           

 ، (92 3والم موع للنووي ) ، (121 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر1)

 (.410 2و فاية النبيه البن الرفعة )

 (.92 3الم موع للنووي ) :( اطر به الدارمي وغيرر. انظر2)

 (.169التحقيق للنووي )ص( 3)

 (.199 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.173 3( فتا الع ي  للرافعي )5)

 (.42 2( التهذيب للباوي )6)

 ، (604باب بدر األذان برام ) ،  تاب األذان ، (124 1( صحيا البخاري )7)

 (.377باب بدر األذان برام ) ،  تاب الصالو ، (184 3وصحيا مسلم )

 (.40 2نهاية المطلب لل ويني ) :يمام الحرمين عن شيخه.  انظر( ح ار 8)

التعليقة للقاضي حسين  :( ح ار القاضي حسين و ها  في المسألة. انظر9)

(2 642.) 

وروضة الطالبين للنووي  ، (40 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر10)

(1 199.) 

باب ما  ار في الصالو على  ،  تاب الصالو ، (266 2(  سنن الترمذي )11)

ضعي  سنن  :انظر ، وضع  يسنادر األلباني ، (411الدابة في الطين برام )

 (.299(برام )48 1الترمذي )

 (.177 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (36 2التهذيب للباوي ) :( انظر12)
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 ،ثم يلتفت شماال  فيقول حي على الفالح مرتينحي على الصالو مرتين 

و دذا االلتفدات فدي الحيعلتدين علدى  ،ويسن القيام واالستقبال في اساامدة

 قولااه .(1) مددا االدده فددي الروضددة ،وأن ال يمشددي فيهمددا ،أشددهر الددو هين

 .ألن تر همددا يددوهم اللعددب ويخددل بدداسعالم ًويشااترط ترتيبااه وموالتااه

 سددائر األذ ددار المطلوبددة  طااويالن ل يضاار كااالم وسااكوت وفااي قااول

ف ن فحدش بحيدث ال يسدمي مدر األول أذاندا   ،ومحله يذا لم يفحش الطول

 ،ويسدتحب تدر  اليسدير منهمدا ،(2)االه في شرح المهذب ،استأن    ما

فلو  ،وال ي يب مسل ِما   ،ت عاطسا  وال يشم ِ  ،فلو عطس حمد ه في نفسه

أو يغمددار يفصددل [ أ37 ]أ نددوم و وال العقددل ب ،والددردو ،فعددل لددم ي ددرر

وظداهر  ،في ب االستئنا  عند الطول ،فيهما أيضا  بين الطول والقصر

 ،أن البندار علدى أذان الايدر ممتندر واساامدة فدي ذلد   داألذان (3)المذهب

 ،ألن األذان عبددادو ًوشاارط المااؤذن اإلسااالم قولااه .(4)االدده فددي التحريددر

فلو أذن ال افر لم يح م ب سالمه ين  ان ممن يعتقد أن  ،وليس من أهلها

وين  دان مدن غيدرهم ح دم ب سدالمه  ،بعث يلدى العدرب خاصدة ‘محمدا  

ألن من ال تمييد  لهدم  ًوالتمييز قوله .ل ن ال يعتد بأذانه (5)على األصا

أذان  (6)ويصدا ،من الم انين واألطفال والس ارى ليسوا من أهل العبادو

 درر ل ن ي   ،(7)أذان الممي  على الصحيا ويصا ،من هو في أول النشوو

وفددي اشددتراط النيددة فددي األذان و هددان فددي  ،(8) ددرر أذان الفاسددق مددا ي  

                                                           

 (.200-199 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (.114 3( الم موع للنووي )2)

وروضة الطالبين للنووي  ، (186 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

(1 201.) 

 (.221 1( تحرير الفتاوي للعرااي )4)

 ، (54 2والوسيط للا الي ) ، (272 10بحر المذهب للروياني ) :( انظر5)

 (.189 3وفتا الع ي  للرافعي )

 (.100 3والم موع للنووي ) ، (189 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 الحاشية السابقة. :( انظر7)

 (.202 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر8)
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صدا أذان المدرأو يأي فديمن يدؤذن للر دال فدال  والذكورة قوله .(1)البحر

 قولااه .ألندده خبددر ًيصددا (3)وايددل ،(2)والخنثددى بالقيدداس علددى يمامتهددا لهددم

وهدو  ‘أتيدت النبدي  ادال ،(4)¢لما روار المها ر بدن انفدذ ًويكره للمحدث

ندي ي)) فقال ،حتى توضأ ثم اعتذر يلي فلم يرد علي   ،يبول فسلمت عليه

لدددى ع)) أو ادددال ((يال علدددى طهدددر (5))عددد  و دددل( رهدددت أن أذ دددر ه 

 ،فالطهارو مسدتحبة ،بأسانيد صحيحة (7)وأبو داود (6)روار أحمد ((طهارو

 ًوال يسدتحب اطعدده ،فلددو أحددث فدي أثنائدده أ ملده ،يصدا األذان بددونها

 قولااه .عددن الشددافعي واألصددحاب (8)نقلدده فددي شددرح المهددذب ،ليتوضددأ

ين أذن  .نعدم ،ال نابة أغلظ ومددو التخلد  لهدا أطدول ألن ًوللجنب أشد

واإلقاماة  قولاه .(9)االه فدي شدرح المهدذب ،في المس د ما ثا  أثم وأ  أر

يعني أن ياامة الصدالو مدر أحدد الحددثين أغلدظ  راهدة مدن األذان  أغلظ

ألنه ي تمر فيه مر مدا سدبق تعدريض ال ماعدة للفدوات  ًمر ذل  الحدث

                                                           

 (.307 2( بحر المذهب للروياني )1)

و  م به العمراني في البيان  ، (103 1( نص عليه اسمام الشافعي في األم )2)

(2 68.) 

 (.100 3نقله عنه النووي في الم موع ) ، ( ح ى المتولي هذا الو ه3)

 ان أحد الس ابقين يلى ، بن عمير بن  دعان التيمي بن انفذ( المها ر 4)

 ، وادم المدينة ، فانفلت منهم ، ولما ها ر أخذر المشر ون فعذ بور ، اسسالم

: والر  ، واال ابن سعد ، «هذا المها ر حق ا»‘: فقال النبي   وأبو عبيدو الس   ري 

 ، عثمان في خالفته شرطته. وايل: ين المها ر ابن انفذ أسلم يوم فتا م ة

واسصابة  ، (1454 4االستيعاب للقرطبي ) :ومات بها. انظر ، وس ن البصرو

 (.181 6البن ح ر )

وفي لفظ سنن أبي داود  ، شير"أ"وليس في نسخة ، )تعالى("ب"( في نسخة5)

 فأثبت ما في سنن أبي داود. )ع  و ل(

 (.19056برام )¢ (من حديث المها ر بن انفذ 345 4( مسند أحمد )6)

باب أيرد السالم وهو يبول برام  ، (  تاب الطهارو5 1( سنن أبي داود )7)

 (.13( برام )45 1صحيا أبي داود ) :انظر ، وصحا يسنادر األلباني ، (17)

 (.105-104 3( الم موع للنووي )8)

 (.105  3( الم موع للنووي )9)
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‘ لقولدده  ًأي عددالي الصددوت ويساان صااي ت قولااه .وواددوع الندداس فيدده

 ،اددم مددر بددالل فددألق عليدده مددا رأيددت ))(1)¢لعبددده بددن  يددد[ ب40]ب 

وصددححه ابددن  (2)روار أبددو داود ((ف ندده أندددى مندد  صددوتا   ،فليددؤذن بدده

ندددى أيقددال فددالن  (4)اددال ال ددوهري ،واألندددى هددو األبعددد مدددى ،(3)حبددان

 (5)وفدددي روايدددة للترمدددذي ،يذا  دددان بعيدددد الصدددوت ،صدددوتا  مدددن فدددالن

 ،أنددى وايدل ،(( نده أنددى و أمدد صدوتا  مند ف))(6)وصححها ابن خ يمدة

لمدددا روى  ًحسااان الصاااوت قولاااه .(7)ح دددار فدددي شدددرح مسدددلم ،أطيدددب

أمددر نحددوا  مددن  ‘أن النبددي  ))(9)وابددن خ يمددة فددي صددحيحه (8)الدددارمي
                                                           

 ، المدني ، بن ثعلبة األنصاري الخ ر ي ( عبد ه بن  يد بن عبد ربه1)

أ ِري األذان في السنة  ، وبدرا   ، من سادو الصحابة. شهد: العقبة ، البدري

وعبد  ، حدث عنه: سعيد بن المسيب ، .له أحاديث يسيرو، األولى من اله رو

ر(. 32ومحمد بن عبد ه ولدر. توفي سنة ) -ولم يلقه  -الرحمن بن أبي ليلى 

وسير أعالم النبالر للذهبي  ، (913 3االستيعاب البن عبدالبر ) :انظر

 (.84 4واسصابة البن ح ر ) ، (376 2)

 ، (499ذان برام )باب  ي  األ ،  تاب الصالو ، (135 1( سنن أبي داود )2)

 (.512( برام )407 2صحيا أبي داود ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر

باب ذ ر الخبر المصرح  ،  تاب الصالو ، (573 4( صحيا ابن حبان )3)

 (.1679هو الذي أمر بالال بتثنية األذان ويفراد اساامة برام )‘ بأن النبي 

 (.2506 6( الصحاح لل وهري )4)

باب ما  ار في بدر األذان برام  ،  تاب الصالو ، (358 1مذي )( سنن التر5)

(189.) 

باب ذ ر الدليل على أن  ،  تاب الصالو ، (189 1( صحيا ابن خ يمة )6)

يذ  ،  ان أحق باألذان ممن  ان أخفض صوتا ، من  ان أرفر صوتا وأ هر

 (.363األذان ينما ينادى به ال تماع الناس للصالو برام )

 (.186 3النووي على مسلم )( شرح 7)

باب التر ير في األذان برام  ،  تاب الصالو ، (763 2( سنن الدارمي )8)

 وصححه األلباني في الثمر المستطاب في فقه السنة وال تاب ، (1232)

(1 121.) 

باب التر ير في األذان مر  ،  تاب الصالو ، (195 1)( صحيا ابن خ يمة 9)

 (.377تثنية اساامة برام )
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 قولاه .((مه األذانعشرين ر ال  فأذنوا فأع به صوت أبي محذورو فعل  

ولمدا  ،ويدؤمن نظدرر يلدى العدورات ،قبل خبرر عن األواداتي  ل ًأي عدل

يددؤذن ل ددم ل)) اددال ‘أن رسددول ه ¢عددن ابددن عبدداس  (1)روى أبددو داود

ويسدددتحب أن ي دددون المدددؤذن عالمدددا  بالمواايدددت يال الراتدددب  ،((خيدددار م

وأن  ،وأن يدؤذن علدى موضدر عدال ،وأن ي دون حدرا   ،فيشترط ذل  فيه

وأن ت ون اساامة أخفدض صدوتا  مدن  ،يضر أصبعيه في صماخي أذنيه

ال يسدددتحب فيهدددا  عدددل األصدددبعين فدددي  (2)وفدددي شدددرح المهدددذب ،األذان

 قولاااه .يال يذا دعدددت الحا دددة يليدددهوال الوادددو  علدددى مرتفدددر  ،األذندددين

ليدؤذن ل دم أحدد م وليدؤم م  )) ‘لقولده  ًواإلمامة أفضل منه في األصح

ن ي))‘لقولده  ًاألصاح أناه أفضال وهللا أعلام قلت .(3)متفق عليه ((أ بر م

خيار عباد ه الذين يراعون الشمس والقمر والن وم واألظلدة لدذ ر ه 

 ًأحدب األذانو (5)وادال الشدافعي فدي األم ،(4)صدححه الحدا م ((ع  و ل

ومددا  ،وأ ددرر اسمامددة للضددمان (6)((غفددر للمددؤذنينأ))‘لقددول رسددول ه 

ف ن  ،انباى أن يتقي ويؤدي ما عليه في اسمامة على اسمام فيها ويذا أم  

 (8)وايدل ،هما سدوار (7)وايل ،فعل ر وت أن ي ون أحسن حاال  من غيرر

                                                           

باب من أحق باسمامة برام  ،  تاب الصالو ، (161 1( سنن أبي داود )1)

 (.92( برام )205 2) ضعي  أبي داود :وضعفه األلباني. انظر ، (590)

 (.108و  106  3لم موع للنووي )( ا2)

ليؤذن في السفر  :باب من اال ،  تاب األذان ، (128 1( صحيا البخاري )3)

 تاب المسا د ومواضر  ، (477 3وصحيا مسلم ) ، (628مؤذن واحد برام )

 (.674باب من أحق باسمامة برام ) ، الصالو

حديث سمرو  من ،  تاب اسيمان ، (115 1( المستدر  على الصحيحين )4)

ال امر الصاير و يادته  :وضعفه األلباني. انظر ، (163برام )¢ بن  ندب 

 (.4664( برام )467 1)

 (.186 1( األم للشافعي )5)

باب  ،  تاب اسمامة في الصالو ، (16 3( أخر ه ابن خ يمة في صحيحه )6)

 (.1531لدئمة بالرشاد برام )‘ ذ ر دعار النبي 

ِ ي عن بعض 7)  (.57 2البيان للعمراني ) :األصحاب. انظر( ح 

 (.95 3والم موع للنووي ) ، (95 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر8)
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وهدو  ،ويال فاألذان ،أفضلفهي  ،ين علم من نفسه القيام بحقوا اسمامة

وصحا المصدن  اسدتحباب ال مدر بينهمدا لمدن  ،مقتضى النص المتقدم

 ًأي ال يصا األذان ابل دخول الوات وشرطه الوقت قوله .صلا لهما

وي و   ،لما فيه من التلبيس ًوال ي و  أيضا   ،ألن المقصود اسعالم به

 ،(1)فدددي ال فايدددةاالددده  ،األذان ل دددل صدددالو مدددا دام وادددت اختيارهدددا باايدددا  

وندص  ،مدا يقتضدي ال دوا  (2)وفدي  دالم الرافعدي ،ومقتضار المنر بعددر

 إل الصابح قولاه .علدى سدقوط مشدروعيته بفعدل الصدالو (3)في البدويطي

ن بدالال  يدؤذن بليدل ف لدوا ي)) ‘ف نه يؤذن لهدا ابدل الوادت لقولده  ،(4)[أي]

وألن واتهدا يددخل  ،(5)متفدق عليده ((واشربوا حتدى يندادي ابدن أم م تدوم

لينتبهددوا  ًفاسددتحب تقددديم أذانهددا ،وفدديهم ال نددب والنددائم ،علددى الندداس

فيشددترط فيهددا أن ال  ،أمددا اساامددة ،صددت بالتثويددبولهددذا اخت   ،ويتهيددؤا

فمان  قولاه .(6)االه فدي شدرح المهدذب ،الصالويطول الفصل بينها وبين 

ف د م  ،اختلفوا في القدر الذي ي و  بده التقدديم فدي الصدبا نصف الليل

وألندده  ،المصددن  بأندده مددن نصدد  الليددل اياسددا  علددى الدددفر مددن م دلفددة

فدي الشدتار لس دبر  وايدل ،(7)أارب يلى واته وصححه في  وائدد الروضدة

وفدي  ،(8)وصدححه الرافعدي ،وفدي الصدي  لنصد  سدبر ،يبقى من الليل

 ))(1)[ألنده] ًسان مؤذناان للمساجدقولاه وي   .آخدر الليدل (9)عبارو المحدرر
                                                           

 (.437 2(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

 (.154-152 3( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.129( مختصر البويطي )ص3)

 ب"."( في نسخة4)

باب أذان األعمى يذا  ان له  ،  تاب  األذان ، (127 1( صحيا البخاري )5)

باب بيان  ،  تاب الصيام ، (426 4وصحيا مسلم ) ، (617من يخبرر برام )

برام  ، وأن له األ ل وغيرر ، أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الف ر

(1092 ) 

 (.89 3( الم موع للنووي )6)

 (.208 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.40-38 3( فتا الع ي  للرافعي )8)

 (.28( المحرر للرافعي )ص9)
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 ،(2)متفدق عليده ((مؤذندان بدالل وابدن أم م تدوم ‘ ان لمس د رسدول ه 

االدده  ،والمسددتحب أن ال يدد اد علددى أربعددة ،وي ددو  ال يددادو علددى اثنددين

أندده ين رأى اسمددام األصددا المنصددوص  (4)واددال المصددن  ،(3)الرافعددي

ويسدتحب  ،المصلحة في ال يادو على أربعة فعله ويال لم ي د على اثنين

واألول أولددى  ،ترتيددب المددؤذنين ين وسددر الواددت بالرضددا أو بالقرعددة

ف ن سدبق غيدرر  ،أو  ان هو السابق[ ب37]أ باساامة يذا لم ي ن راتب 

هو  وآخر بعدهيؤذن واحد قبل الفجر  قوله .أن الراتب أولى (5)فاألصا

فد ن  ،ف ن  ان للمس د مؤذن واحد أذن للصدبا مدرتين ،من فائدو التعدد

 ويسان لساامعه قولاه .ه بعدد الوادت أولدىل دعْ فِ ااتصر علدى أذان واحدد فَ 

 ((فقولددوا مثددل مددا يقددول المددؤذنذا سددمعتم الندددار ي))‘لقولدده  ًمثاال قولااه

 ))¢عدن عبدده ابدن عمدرو (8)والنسدائي (7)وروى أبدو داود ،(6)متفق عليه

ادل  ‘فقال رسول ه  ،المؤذنين يفضلوننا أن ر ال  اال يا رسول ه ين

 ،ويستحب ذل  في اساامدة أيضدا  ، (( ما يقولون ف ذا انتهيت فسل تعطه

                                                                                                                                                             

 ب"."( في نسخة1)

باب أذان األعمى يذا  ان له  ،  تاب  األذان ، (127 1( صحيا البخاري )2)

باب بيان  ،  تاب الصالو ، (190 3وصحيا مسلم ) ، (617من يخبرر برام )

 (. 380برام ) ، استحباب اتخاذ مؤذنين للمس د الواحد

 (.199 3) ( فتا الع ي  للرافعي3)

 (.206 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (123 3( الم موع للنووي )4)

 (.206 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

باب ما يقول يذا سمر المنادي  ،  تاب  األذان ، (126 1( صحيا البخاري )6)

باب استحباب  القول  ،  تاب الصالو ، (190 3وصحيا مسلم ) ، (611برام )

برام  ، ثم يسأل له الوسيلة‘ ثم يصلي على النبي  ، لمؤذن لمن سمعهمثل اول ا

(383 .) 

باب ما يقول يذا سمر المؤذن  ،  تاب الصالو ، (144 1( سنن أبي داود )7)

صحيا أبي داود  :يسنادر حسن صحيا". انظر"واال األلباني: ، (524برام )

 (. 537( برام )19 3)

باب الترغيب في  ،  تاب عمل اليوم والليلة (24 9( السنن ال برى للنسائي )8)

 (. 9789المسألة يذا اال مثل ما يقول برام )
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 (1)اال السدب ي ،وال فرا في االستحباب بين ال نب والحائض وغيرهما

 ،(2)((رهدت أن أذ در ه يال علدى طهدر ))[أ41]ب ‘ لقولده  ًوفيه نظدر

ان يذ ر  ))‘ألنه  ًوالتوسط أنه يستحب للمحدث دون ال نب والحائض

ف ن سدمعه وهدو فدي صدالو أو علدى  ،يال ال نابة (3)((ه على  ل أحيانه

ففيده  ،فرغ مدن ذلد  أ داب يال الم دامرف ذا  ،الخالر أو ال ماع لم ي به

وت ددرر اس ابددة فددي الصددالو علددى األظهددر ين لددم يددأت  ،انتهددى ،مددا ذ ددر

ف ن االه عالما  بالصالو وبأنه مفسدد  ،ولم يقل صدات وبررت ،بالحيعلة

وين  دان فدي ادرارو أو  ،(4)فال في األصدا ،بطلت أو ناسيا  فال أو  اهال  

ويسددتحب أن  ،وا  أ دداب فيددهذ ددر اسددتحب اطعهمددا لي يددب أو فددي طدد

ولو تر  اس ابدة حتدى فدرغ المدؤذن تددار   ،ي يب في  ل  لمة عقبها

ويستحب تعددد اس ابدة للمدؤذنين يذا ترتبدوا وي ابدة  ،ين لم يطل الفصل

وفي الفتاوى  ،(6)تفقها   (5)االه في شرح المهذب ،األول متأ دو ي رر تر ها

ل حول  فيقول ،هيإل في حيعلت قوله .البن عبدالسالم نحور (7)الموصلية

علمهددم  ‘ندده أ))(8)لمددا روى مسددلم ًأي ويقتصددر عليهددا ول قااوة إل باااهلل

ال حدول وال ادوو  فقدال ،اس ابة بمثل ما يقول المؤذن يال فدي الحيعلتدين

                                                           

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (279 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.457( تقدم تخري ه )ص2)

باب هل  ،  تاب األذان ، ( عن عائشة ~129 1( أخر ه البخاري تعليقا  )3)

باب ذ ر ه  ،  تاب الحيض ، (177 3وأخر ه مسلم ) ، يتتبر المؤذن فار

 (.373تعالى في حال ال نابة وغيرها برام )

 (.203 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

 (.119 3( الم موع للنووي )5)

ولم أر فيه شيئا ألصحابنا والمسألة محتملة والمختار أن يقال :"¬( فقد اال6)

المتابعة سنة متأ دو ي رر تر ها لتصريا األحاديث الصحيحة باألمر بها وهذا 

ة والثواب في يختص باألول ألن األمر ال يقتضي الت رار وأما أصل الفضيل

 المتابعة فال يختص وه أعلم".

  (.89)ص ( الفتاوى الموصلية للع  بن عبدالسالم7)

باب استحباب  القول مثل اول  ،  تاب الصالو ، (193 3( صحيا مسلم )8)

 (. 385برام ) ، ثم يسأل له الوسيلة‘ نبي ثم يصلي على ال ، المؤذن لمن سمعه
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ن استيددان بالحوالددة وألن الحيعلددة دعددار يلددى الصددالو فحس دد ،((يال بدداا

وفي  ،أنه يقولها أربعا   (1)و  م في شرح المهذب ،عوضا  عنها لمناسبته

وثندددى المصدددن   (2)وهدددو أصدددا الدددو هين فدددي الحليدددة ،اساامدددة مدددرتين

وهو بفتا الحار وس ون اليار اسم مر ب مدن  ،سرادو النوعين ًالحيعلة

و ذا الحوالدة مدن ال حدول وال ادوو  ،والحمدلة ، البسملة ،على  ذا حي  

وإل فاي  قلات .الحولقدة (4)وادال ال دوهري ،(3)يال باا  ما ادال األ هدري

رت وبددرِ  ،مناسددبألندده  ًوهللا أعلاام ،صاادقت وبااررت فيقااول ،التثويااب

وفي و ده  ،(5)وح ى عن ابن األعرابي  وا  الفتا ،ب سر الرار األولى

ويقددول فددي  لمددة  ،الصددالو خيددر مددن النددوم ‘صدددا رسددول ه  (6)يقددول

أي ويسددتحب ل ددل واحددد  مددن  ولكاال قولااه .أاامهددا ه وأدامهددا اساامددة

بعاد فراغاه ثام اللهام رب هاذه  ‘أن يصلي على النباي المؤذن والسامر 

الدعوة التامة والصاالة القائماة آت محماداا الوسايلة والفضايلة وابعثاه 

ا محموداا الذي وعدته فقولوا مثل مدا  ،ذا سمعتم المؤذني))‘لقوله  ًمقاما

ف ندده مددن صددلى علددي صددالو صددلى ه عليدده بهددا  ،يقددول ثددم صددلوا علدديَّ 

فدي ال ندة ال ينبادي يال لعبدد مدن  عشرا  ثم سلوا لي الوسيلة ف نها من لدة

 لددهعبدداد ه وأر ددوا أن أ ددون أنددا هددو فمددن سددأل لددي الوسدديلة حلددت 

مدددن حدددديث عبدددده بدددن عمدددرو بدددن  (1)وغيدددرر (7)روار مسدددلم ((الشدددفاعة

                                                           

 (.118 3( الم موع للنووي )1)

تحقيق  فخري  ، (300 1(  حلية المؤمن واختيار الموان للروياني )2)

 القرشي.

 (.242 5اللاة لد هري ) (  تهذيب3)

 (.1464 4(  الصحاح لل وهري )4)

 ، (213 1تحفة الم د في شرح  تاب الفصيا لشهاب الدين اللبلي ) :(  انظر5)

 تحقيق  عبدالمل  الثبيتي.

وفتا الع ي  للرافعي  ، (421 1بحر المذهب للروياني ) :(  انظر6)

 (.117 3والم موع للنووي ) ، (205 3)

باب استحباب  القول مثل اول  ،  تاب الصالو ، (193 3( صحيا مسلم )7)

 (.  384برام ) ، ثم يسأل له الوسيلة‘ ثم يصلي على النبي  ، المؤذن لمن سمعه
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 اددال ‘أن النبددي ¢ عددن  ددابر (3)واألربعددة (2)وروى البخدداري ،¢العدداص

والصددالو  ،اللهددم رب هددذر الدددعوو التامددة ن اددال حددين يسددمر الندددارمدد))

الدذي وعدتده  القائمة آت محمدا  الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامدا  محمدودا  

وفي السدنن  ،أي غشيته ونالته ون لت به ((حلت له شفاعتي يوم القيامة

 ((ابعثددده المقدددام المحمدددودو))(5)وصدددحيا ابدددن حبدددان (4)ال بيدددر للبيهقدددي

لحديث البخاري  ًون رهما المصن  ،(6)وهي عبارو المحرر ،بالتعري 

 ، ( 7) {مث زث رث يت ىت نت}لقولددددده تعدددددالى  وموافقدددددة  

يددا  وفددي آخددرر ،وابعثدده ايددل ،والدر ددة الرفيعددة ،وأسددقط  يددادو المحددرر

ويستحب ال مر بين الصالو والسالم علدى  ،لعدم ثبوته ًأرحم الراحمين

 ىب نب مب زب رب يئ}لقولدددددددددده تعددددددددددالى  ً‘النبددددددددددي 

رد  مددا ف ندده ال ي دد ،ويسددتحب الدددعار بددين األذان واساامددة ، ( 8) {يب

                                                                                                                                                             

بعد األذان ‘ باب الصالو على النبي  ،  تاب األذان ، (25 2ئي )( سنن النسا1)

 (.  678برام )

باب الدعار عند الندار برام  ،  تاب األذان ، (126 1( صحيا البخاري )2)

(614.) 

باب ما  ار في الدعار عند  ،  تاب الصالو ، (146 1( سنن أبي داود )3)

باب الصالو  ،  تاب األذان ، (26 2وسنن النسائي ) ، (529األذان برام )

 ، (  تاب الصالو413 1وسنن الترمذي ) ، (680بعد األذان برام )‘ على النبي 

 تاب  ، (239 1وسنن ابن ما ة ) ، (211باب ما يقول يذا أذن المؤذن برام )

 (.722باب ما يقال يذا أذن المؤذن برام ) ، األذان والسنة فيه

باب ما يقول يذا فرغ  ،  تاب الصالو ، (603 1( السنن ال برى للبيهقي )4)

 (.1933من ذل  برام )

باب ذ ر يي اب الشفاعة في  ،  تاب الصالو ، (586 4( صحيا ابن حبان )5)

المقام المحمود عند األذان يسمعه ‘ يوم القيامة لمن سأل ه  ل وعال لصفيه 

حيا ابن التعليقات الحسان على ص :وصححه األلباني. انظر ، (1687برام )

 (.1687( برام )238 3حبان )

 (.28( المحرر للرافعي )ص6)

 .79سورو اسسرار ( 7)

 .56سورو األح اب ( 8)
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فحدذفت  ،أا أصدله يدا ،اللهدم فائادة .(2)وحسدنه الترمدذي (1)أبو داود روار

 ًيت تامددةم  وس دد ،بفددتا الدددال األذان والدددعوو ،ض عنهددا المدديموعددو   ،يددا

والمقام المحمدود هدو الشدفاعة  ،والصالو القائمة أي التي ستقوم ،ل مالها

والح مدة فدي سدؤال  ،في فصل القضدار يحمددر فيده األولدون واآلخدرون

ذل  له مر تحقق واوعه بوعدد ه تعدالى يظهدار شدرفه وعظديم من لتده 

‘(3). 

 

                                                           

باب ما  ار في الدعار بين  ،  تاب الصالو ، (146 1( سنن أبي داود )1)

صحيا أبي داود  :انظر ، وصححه األلباني ، (521األذان واساامة برام )

 (.534( برام )14 3)

باب ما  ار أن الدعار ال ي ردُّ بين  ، (  تاب الصالو415 1سنن الترمذي ) (2)

 (.212األذان واسامة برام )

 (.66 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)
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 فصل ]في بيان القبلة وما يتبعها[ 

 لقوله تعالى ًأي على االستقبال استقبال القبلة شرط لصالة القادر

ولما روى أسامة  ،أي نحور ( 1) {هئجب مئ خئ حئ جئ}

 ((هذر القبلة واال ،ر ر ر عتين في ابل ال عبة ‘ن النبي أ))¢بن  يد

ما استقبل   ،وي و  يس انها ،بضم القا  والبار وايل ،(2)متفق عليه

والفرض  ،وهو المراد بقبلها ،(3)((في و ه ال عبة )) وفي رواية ،منها

 (4)أظهرهما وفي البعيد اوالن ،في حق القريب من ال عبة يصابة عينها

، واحتر  بالقادر عن العا   ،ول ن بالظن ،يصابة العين أيضا  

وال ي د  ،والمريض الذي ال يقدر على االستقبال ،ر المربوط على شي

 والقبلة في اللاة ،ويعيد[ ب41 ]بف نه يصلي على حاله ،من يحوله

يت  عبة م  وس   ،ألن المصلي يقابلها ًيت ال عبة ابلهم  وس   ،(5)ال هة

أي  إل في شدة الخوف قوله .(6)الستدارتها وعلوها وايل ،الرتفاعها

لقوله  ًف نه ال يشترط ال في الفرض وال في النفل ،المباح (7)في )القتال(

مستقبلي القبلة أو غير ))¢اال ابن عمر ،{ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ڤ} تعالى

ال أرار ذ ر ذل  يال عن النبي )) اال نافر ،(8)روار البخاري ((مستقبليها

ا  قوله .‘(( ا وماشيا فلما  ًأما الرا ب ونفل السفر فللمسافر التنفل راكبا

                                                           
 .144سورو البقرو ( 1)

ۉ ې ې ې } :باب اول ه تعالى ،  تاب الصالو ، (88 1( صحيا البخاري )2)

باب نقض  ،  تاب الحج ، (221 5وصحيا مسلم ) ، (398برام ) ، {ې ۈئ

 (.1330برام ) ، ال عبة وبنائها

ۉ ې ې ې } :باب اول ه تعالى ،  تاب الصالو ، (88 1( أخر ها البخاري )3)

 (.397برام ) ، {ې ۈئ

 (.208 3والم موع للنووي ) ، (224 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.9 4الحديث واألثر البن األثير )النهاية في غريب  :( انظر5)

 (.60تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :( انظر6)

 والصواب ما أ ثْبت. ، القتال :ب""وفي نسخة ، أ": اتال"( في نسخة7)

 ڀ ڀ ڀ ڀباب اوله تعالى} ،  تاب تفسير القرآن ، (31 6( صحيا البخاري )8)

 (.4535رام )ب ، {ٺٺ
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يصلي على  ‘ان رسول ه  )) اال¢ عن ابن عمر (1)روار الشيخان

 ،وأما الماشي فقياسا  على الرا ب ،((راحلته في السفر حيثما تو هت

 ،والمعنى فيه أن ال ينقطر المتعبد عن السفر وال المسافر عن العبادو

ح ويستثنى المال   ،(2)وال يتنفل را ب السفينة يلى غير القبلة نص عليه

ف نه يتنفل في حال السير يلى  هة مقصدر  ما ر حه  ،سيرهاالذي ي  

واحتر   ،عدم االستثنار (4)وصحا الرافعي في الصاير ،(3)المصن 

ف نها ال تصا على الراحلة  ،بالنفل عن الفرض وعن صالو ال نا و

بال وا  عليها اائما  يذا تم ن منه  (6)وصرح اسمام ،(5)على األصا

وال ي و   ،ف نه ي ب االستقبال فيه في النافلة ،وبالسفر عن الحضر
                                                           

باب التو ه نحو القبلة حيث  ، تاب الصالو  ، (89 1( صحيا البخاري )1)

 تاب صالو المسافرين  ، (18 4وصحيا مسلم ) ، (400برام ) ،  ان

برام  ، باب  وا  صالو النافلة على الدابة في السفر حيث تو هت ، واصرها

(700.) 

 (.119 1( األم للشافعي )2)

 (.210 1( روضة الطالبين للنووي )3)

و ذل  الرملي في نهاية  ، (101 1 فاية األخيار )( نقله عنه الحصني في 4)

ول ن وافت على خالفه في الشرح الصاير للرافعي  ، (429 1) المحتاج

وليس لرا ب السفينة أن يتنفل يلى حيث تو ه لتم نه :"ب[ حيث يقول67 1]

ويؤيدر ما ذ رر  ،  ر للمالح الذي يسي ر السفينة"وايل: بت و ، من االستقبال

فيقال: ر ب السفينة أو الدابة "( حيث يقول:212 3الرافعي في فتا الع ي  )

ور ب البحر فهل ي و  أن يتنفل في السفينة حيث ما تو هت  ما ي و  علي 

الدابة وال واب ال... واستثنى في العدو عن را بي السفينة المالح الذى يسيرها 

فله أن يتنفل يلى حيث تو ه ألن ت ليفه اسستقبال يقطعه عن النافلة أو عن عمله 

ب[ بعد 127 1التعقيبات على المهمات ] :واال ابن العماد في  تابه ، وسيرر"

وهذا االستثنار استدرا  لما أطلقه األصحاب أنه و ه :"عرضه لهذا االستثنار

واال في الروضة: اسثنار  ، فقد صحا الرافعي في الشرح الصاير ، ضعي 

وغيرر وال بد منه واستثنار أيضا  في شرح المهذب  الحاوي ال بيرأيضا صاحب 

 وه أعلم".، و  م به في المحرر

والن م  ، (208 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (61 2الوسيط للا الي ) :( انظر5)

 (.69 2الوهاج للدميري )

 (.76 2( نهاية المطلب لل ويني )6)
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للمتردد  (2)اسصطخريو و ر  ،(1)فعلها را با  وال ماشيا  على الصحيا

ويشترط  ،ي و  للرا ب دون الماشي (3)وايل ،في حا اته را با  وماشيا  

االحترا  عن األفعال ال ثيرو  الر ض والعدو من غير حا ة وعن 

 ،عمدا  بطلت صالته يابسة   ماشيا  ن اسة  فلو وطئ المصلي  ،الن اسة

فالو ه  ،ت و ثرتف ن عم   ،وت ثر ومحله يذا لم تعم  " (4)اال ابن العماد

واد وافق النووي في شرح المهذب على أن ذرا الطير  ،عدم البطالن

واال به الشي   ،وت و  الصالو عليه ،يعفى عنه  دافي المس يذا عم  

وال ي ل  التحفظ  ،"التفاا عليهونقل ا ،أبو يسحاا في التذ رو

وين  ،ف ن وطئ ن اسة رطبة بطلت الصالو ،واالحتياط في المشي

الرا ب  أولو أوط ،ألنه يصير حامال  للن اسة ً انت عن غير اصد

فلو بلغ  ،ويشترط دوام السفر والسير ،(6)وفيه و ه ،(5)دابته لم يضر

مستقبال  ين لم المن ل في خالل الصالو و ب يتمامها على األرض 

 قوله .ف ن أم ن  ا  ،يم ن االستقبال ويتمام األر ان عليها وهي واافة

وألن الحا ة  ،سطالا الخبر ًول يشترط طول سفره على المشهور

 ًيشترط والثاني ،تدعوا يلى األسفار القصيرو  ما تدعوا يلى الطويلة

واطر بعضهم  ،فاختص بالطويل  القصير ،ألنه ي ايير في نفس الصالو

 ،بالمذهب (8)فلهذا عبر في الروضة ،وهو الرا ا (7)اال السب ي ،باألول

فال ي و   ،وأن ي ون له مقصد معين ،يشترط فيه أن ي ون مباحا   ،نعم

ل ن  ،ولو  ان له مقصد معلوم ،وين طال ترددر ،تر  االستقبال للهائم

                                                           

 (.238 3والم موع للنووي ) ، (219 3فتا الع ي  للرافعي ) :انظر( 1)

 (.69 2والن م الوهاج للدميري ) ، (18 3( انظر:  فاية النبيه البن الرفعة )2)

 (.675 2( ح ار القاضي حسين في التعليقة )3)

 مخطوط"."أ[129 1( التعقيبات على المهمات البن العماد ]4)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (219 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

(2 497.) 

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (332 1(   م به المتولي في تتمة اسبانة )6)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (295 1( االبتهاج للسب ي )7)

 (.210 1( روضة الطالبين للنووي )8)
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فإن  قوله .هبأنه يتنفل مستقبال  صو (1)فاألظهر ،لم يسل  طريقا  معينا  

أي أمكن استقبال الراكب في مرقد وإتمام ركوعه وسجوده لزمه 

فأشبه  ،ألنه ال مشقة عليه فيه ًاالستقبال في النافلة ويتمام األر ان

ألن الحر ة تضر بالدابة بخال   ًال يل م (2)وفي اول ،را ب السفينة

 الستقبال وجب وإل فال فاألصح أنه إن سهل وإل قوله .السفينة

ا  وقيل ،ويختص بالتحرم وين لم يم ن  أي يشترط في السالم أيضا

فال ي ب عليه فيما  ،ونحوهما (3)االستقبال ين  ان على سرج أو اتب

ين سهل بأن  انت الدابة  (4)أصحها وفي التحرم أو ه ،عدى التحرم

واافة وسهلت يدارتها أو انحرافه عليها أو  انت سائرو و مامها بيدر 

وين لم يسهل بأن  انت سائرو وهي مقطورو  ،وهي ذلول و ب عليه

ي ب  والثالث ،ال ي ب مطلقا   والثاني ،أو  موح لم ي ب للمشقة

طه فيه وو ه اشترا ،(5)وال يشترط عند السالم على األصا ،مطلقا  

توهم  ريان الخال  في  مير  (6)وعبارو المحرر ،يلحااه بالتحرم

 ،فلذا صرح به المصن  ،والمعرو  اختصاصه بالسالم ،الصالو

وهو استقبال الرا ب سوار  ان  ،أي المعهود ،ين سهل االستقبال واوله

  .مر استقبال المر وب أو لم ي ن

لو واد  الرا دب فدي أثندار الطريدق مصدليا  السدتراحة  أو انتظدار   فرع

أل ددل سددير  ًفدد ن سددار بعددد ذلدد  ،ل مدده االسددتقبال مددا دام واافددا   ،رفقددة

وين اختار السدير مدن غيدر ضدرورو  ،الرفقة أتم صالته يلى  هة سفرر

                                                           

 (.215 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

فتا الع ي  للرافعي  :( ح ار القاضي بن  ج عن نص الشافعي. انظر2)

 (.213 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (217 3)

المع م الوسيط  :: هو الرحل الصاير على ادر سنام البعير. انظر( القتب3)

 (.714 2لم مر اللاة العربية )

والن م الوهاج للدميري  ، (211 1طالبين للنووي )روضة ال :( انظر4)

(2 71.) 

وفتا الع ي  للرافعي  ، (231 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

 (.211 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (214 3)

 (.29( المحرر للرافعي )ص6)
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ألن فرض التو ه ل مه بدالواو   ًلم ي   أن يسير حتى تنتهي صالته

 (3)عدن الحداوي (2)وفدي شدرح المهدذب ،عن األصدحاب (1)ةح ار في ال فاي

اعلدم أن المسدافر  ويحرم انحرافه عن طريقه إل إلى القبلة قوله .نحور

 ألنهددا ًالمتنفددل يلددى غيددر القبلددة ال يضددرر االنحددرا  عددن مقصدددر يليهددا

ف ن انحر  عن مقصدر يلى غير القبلة عامددا  عالمدا   ،األصل[ أ42]ب 

 ،الصالو بطلت أو غالطا  أو ناسيا  أو غلبته الدابدة مختارا  مر مضيه في

ويذا لدم  ،(4)وين طدال الفصدل بطلدت فدي األصدا ،فال ين عاد عدن ادرب

ألن الرافعي صحا السد ود فدي النسديان  ًتبطل س د للسهو في الثالث

 (6)اال في المهمدات ،ونقله الخوار مي عن النص ،(5)في الشرح الصاير

 ،(8)وأصلها ،(7)في غلبة الدابة في الروضة وهو المصحا، والفتوى عليه

 ،وهدو الظداهر مدن  المهدم فدي صدورو الخطدأ أيضدا   (9)اال في التحريدر

نحدر  الدابدة بنفسدها مدن غيدر  مداح تبدأن  (10)في البسديط وعبر .انتهى

 ،اطددر الشددي  أبددو محمددد بالسدد ود واددال ،والرا دب غافددل عددن انحرافهددا

ومددرادر بددالطريق  هددة  ،المختددارفدد طالا المصددن  فددي العابددد العددالم 

فد ن ولدى القبلدة ظهدرر فدي شدير  ،وأما المصلي على األرض ،المقصد

وين طددال  ،مددن الصددالو عمدددا  بطلددت أو سددهوا  واصددر  مندده لددم تبطددل

                                                           

 (.22 3(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

 (.239-238 3( الم موع للنووي )2)

 (.170 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 3)

وروضة الطالبين للنووي  ، (215 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

(1 212.) 

 ب[.98 1( الشرح الصاير للرافعي ]5)

 (.481 2( المهمات لدسنوي )6)

 (.212 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.216 3( فتا الع ي  للرافعي )8)

 (.229 1عة )( تحرير الفتاوي ألبي  ر9)

 تحقيق  عبدالع ي  السليمان . ، (130البسيط للا الي )ص( 10)
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وين انحر  أو أحرفه غيرر عن القبلة  ،المنصوص (1)بطلت في األصا

نددورر  مدا ل ً(2)اهرا  وطال ال مان بطلت و ذا ين لم يطل علدى األصدا

وياوم   قولاه .لنددورر ً(3)ر على ال الم ف نها تبطل على الصحيا رِ أ  لو 

أي لدديس عليدده وضددر ال بهددة علددى السددرج  بركوعااه وسااجوده أخفااض

ان  دد))¢ألن ابددن عمددر ًبددل ي فيدده االنحنددار للر ددوع والسدد ود ،ونحددور

يصلي في السفر على راحلته أينما تو هت يومئ ييمار  ويذ ر أن النبي 

 ًل السدد ود أخفددض مددن الر ددوعو ْعدد ،(4)روار البخدداري (( ددان يفعلدده ‘

ا عددل و))روى فددي صددالو المريض (5)ألن البيهقددي ًليتميدد  عندده وا ددب

أخفض منصدوب علدى  واوله ،((س ود  أخفض من ر وع [ب38]أ 

أي علدددى  واألظهااار أن الماشاااي ياااتم ركوعاااه وساااجوده قولاااه .الحدددال

أي تفريعددا   ويساتقبل فيهماا وفاي إحراماه ،لسدهولة ذلد  عليده ًاألرض

االسدددتقبال ويخدددتص  ،يدددومئ بهمدددا  الرا دددب (6)والثددداني ،علدددى األظهدددر

أي علدى  شاهدهتول يمشي إل فاي قياماه و قوله .بالتحرم على األصا

لطولهما والحصر يقتضدي أنده يمشدي فدي حدال االعتددال دون  ًاألظهر

 ،عددن الباددوي وغيددرر (7)واددد نقلدده فددي ال فايددة ،ال لددوس بددين السدد دتين

ولاو صالى  قولاه .ي ب التشهد والسدالم ااعددا  مسدتقبال  ل هتهمدا (8)وايل

ا على دابة واستقبل وأتم ركوعه وسجوده وهي واقفاة جااز  مدا  فرضا

                                                           

وروضة الطالبين للنووي  ، (215 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

(1 212.) 

 (.236 3الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.23 3و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (215 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

باب الوتر في السفر برام  ،  تاب ال معة ، (25 2( صحيا البخاري )4)

(1000.) 

باب اسيمار بالر وع  ،  تاب الصالو ، (434 2( السنن ال برى للبيهقي )5)

السلسلة  :ه األلباني. انظروصحح ، (3669برام ) ، والس ود يذا ع   عنهما

 (.323برام ) ، (640 1الصحيحة )

 (.73 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

 (.15 3(  فاية النبيه البن الرفعة )7)

 (.73 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)
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وال فددرا بددين أن  ،ال ألنهددا ليسددت للقددرار وايددل ،لددو صددلى علددى سددرير

 .(1)واألر وحة المعلقة بالحبال  الدابة الواافة ،ت ون الدابة معقولة أو ال

ألن سدير الدابدة منسدوب يليده بددليل  ًأي فدال ي دو  أو سايرة فاال قوله

ولددو صددلى  ،ي ددو   السددفينة ال اريددة (3)وايددل ،(2)الطددوا  عليهددا صددحة

أندده ي ددو   (4)فاألصددا فددي أصددل الروضددة ،يحملدده ر ددال علددى سددرير  

واددد صددرح  ،وبمقتضددى يطالادده أندده ال فددرا بددين أن يسدديروا بدده أم ال

القاضددي أبددو الطيددب بنقلدده عددن األصددحاب  ددذا ح ددار عندده فددي شددرح 

  .(5)المهذب

لو خا  من الن ول عن الدابة انقطاعه عن الرفقدة أو علدى نفسده   فرع

ان  د))‘ألن النبدي  ًبل يصلي علدى الدابدة ،أو ماله لم ي   تر  الصالو

في مسير فانتهوا يلى مضديق وحضدرت الصدالو فمطدروا فدأذن رسدول 

وأاددام فتقدددم علددى راحلتدده فصددلى بهددم يددومئ ييمددار  ي عددل السدد ود  ‘ه 

وفيده أن الوحدل عدذر ال ي دب  ،(6)روار الترمدذي ((أخفض مدن الر دوع

ومان صالى فاي الكعباة  قولاه .و دوب اسعدادو (7)واألصدا، الن ول معه

ا ماع ارتفااع عتبتاه ثلثاي  واستقبل جدارها أو بابها ماردوداا أو مفتوحاا

. الصددالو فددي جاااز ذراع أو علااى سااطحها مسااتقبالا ماان بابهااا مااا ساابق

لى صد))‘ألن النبدي  ،فرضا   انت أو نفدال   ¬ال عبة  ائ و عند الشافعي 

                                                           

 الحاشية السابقة. :( انظر1)

 (.63 2التهذيب للباوي ) :( ح ي عن نصه في اسمالر. انظر2)

 (.63 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

 (.211 3( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.241 3( الم موع للنووي )5)

باب ما  ار في الصالو على  ،  تاب الصالو ، (266 2( سنن الترمذي )6)

ضعي  سنن  :وضع   يسنادر األلباني. انظر ، (411الدابة في الطين برام )

 (.299برام ) ، (48 1الترمذي )

و فاية  ، (74 2والن م الوهاج للدميري ) ، (242 3( الم موع للنووي )7)

 (.95 1األخيار للحصني )
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ألن االسدتقبال  ًفقديس عليده الفدرض ،(1)متفدق عليده ((النفل داخل ال عبة

وما ذ رر المصن  من ال وا  فيما يذا صلى داخل ال عبة  ،شرط فيهما

وفيمدا يذا  ،فدنده متو ده يلدى البيدت ،واستقبل ال دار أو الباب المدردود

المفتوح أو صلى على السطا وبين يديه مدن البندار فيهمدا استقبل الباب 

فدنده مسدتقبل لل د ر الشداخص بأسدفله ولهدوار ال عبدة  ،ادر ثلثي ذراع

اددددر اامدددة  وايدددل ،يشدددترط أن ي دددون الشددداخص ذراعدددا   وايدددل ،بدددأعالر

- مدا لدو هددمت  ،دم الشاخص المذ ورف ن ع   ،المصلي طوال  وعرضا  

ها أو على سطحها وهو غير محوط لدم صتفصلى في عر ،-والعياذ باا

ي دددو  فدددي  (2)وايدددل ،ألنددده صدددلى فدددي البيدددت أو عليددده ال يليددده ًي ددد 

واسدتقبل  ، ما لو وا  خارج العرصدة أو علدى أبدي ابديس، الصورتين

ولدو صدلى علدى  ،ي دو  فدي العرصدة دون السدطا (3)وايدل ،هو ال عبدة

لدم  السطا أو فدي العرصدة يلدى سدترو غيدر متصدلة  المتداع الموضدوع

ت في الخشدبة  .نعم ،(4)و ذا ال رع والخشبة المارو و في األصا ،ي  

ولدو واد  فدي  اندب مدنخفض مدن البيدت أو  ،رو والش رو النابتةالمسم  

  .(5)العرصة واستقبله  فى أيضا  ب[ 42]ب في حفرو فيه أو  مر تراب

 ،صالو الفرض في ال عبة أفضل منه خار ها ين لم يدرج  ماعدة  فرع

بأن ااعدو الشافعي أنه يذا دار األمر بدين يدرا   (6)واستش له ابن الرفعة

 ،فضدديلة وبددين بطددالن العبددادو عنددد غيددرر فددالخروج مددن الخددال  أولددى

                                                           

برام  ، باب الصالو في ال عبة ،  تاب الحج ، (150 2( صحيا البخاري )1)

باب استحباب دخول  ،  تاب الحج ، (217 5وصحيا مسلم ) ، (1599)

 (.1329برام ) ، فيها والدعار في نواحيها  لهاال عبة للحاج وغيرر والصالو 

 (.221 3فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ي عن ابن سريج. انظر2)

ِ َي بعضهم ال وا  عن ابن سريج في هذر الحالة فقط. انظر3) الحاشية  :( وح 

 السابقة.

-199 3والم موع للنووي ) ، (221 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

200.) 

 (: بال خال .200 3النووي في الم موع )( اال 5)

 (.36 3(  فاية النبيه البن الرفعة )6)
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وحملدده فددي  ،أن النفددل فيهددا أفضددل مندده خار هددا (1)وأطلددق فددي الروضددة

ألن صدالو النافلدة فدي  ًأن المراد خار هدا مدن المسد دعلى  (2)المهمات

ومااان أمكناااه علااام القبلاااة حااارم علياااه التقلياااد  قولاااه .البيدددوت أفضدددل

وال  ،يعني أن القادر على تعيدين القبلدة ال ي دو  لده اال تهداد والجتهاد

يذا  اندا بحضدرو  فيلد م األعمدى ومدن هدو فدي ظلمدة   ،األخذ بقول الاير

ومددن هددو خددارج  ،االدده اسسددنوي ،يذا ادددرا عليدده لدده البيددت التحسدديس

وفددي معنددى المعدداين الناشددئ بم ددة  ،ن ال عبددة صددلى يليهددايالمسدد د وعددا

 وإل أخاذ بقاول ثقاة   قوله .أفادته العلم باالستقبال العار  يقينا  بأمارات  

أي وين لم يم نه العلم بدأن  دان بقدرب م دة أو فيهدا ولدم  يخبر عن علم

 ف ن و د من يخبرر بالقبلة عن علم  أن يقدول ،يعاين وال تيقن اسصابة

والمدراد  ،ولم ي تهدد بشدرط عدالتده ،وهي هنا اعتمدر ،أنا أشاهد ال عبة

 ،وين لدم ي دد مدن يخبدرر ،عدالة الرواية حتى ي في خبدر العبدد والمدرأو

و دذا ،بدل  ا   الاألدلة والعمل باال تهاد ين  ان الحائل أصلي  فله اعتماد 

 ًولددم ي ددن عالمددا  ب هددة ال عبددة ،(3)ين  ددان طارئددا   البنددار علددى األصددا

وأادل  ،على اسعادو (4)ل ن نص في البويطي ،للمشقة في ت لي  المعاينة

وهاتددان الصددورتان واردتددان علددى  ،مراتبدده حملدده علددى الحائددل الحددادث

 ‘ومحددراب الرسددول  ،لمنعدده مددن اال تهدداد مددر يم ددان العلددمالمصددن  

يذا  دان  ‘و ذا  دل موضدر صدلى فيده  ،بالمدينة بمن لة ال عبة فيما ذ ر

 ،طراهم و ذا المحاريب المنصوبة في بالد المسلمين و واد   ،مضبوطا  

وي و  في التيامن والتياسر فدي  ،وال ي و  اال تهاد مر ذل  في ال هة

فااإن فقااد  قولااه ‘.بخددال  محاريبدده  (5)علددى األصددا محاريددب المسددلمين

يعنددي يذا لددم ي ددد مددن يخبددرر بالقبلددة عددن  وأمكاان الجتهاااد حاارم التقليااد

ولدديس لدده تقليددد  ،فدد ن ادددر علددى اال تهدداد ل مدده واسددتقبل مددا ظندده ،علددم

                                                           

 (.214 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (.483 2( المهمات لدسنوي )2)

 (.216 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.269( مختصر البويطي )ص4)

 ، (204 3والم موع للنووي ) ، (224 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.77 2والن م الوهاج للدميري )
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 ،فد ن فعدل ل مده القضدار ،غيرر سوار خا  خروج الوادت أو لدم يخد 

 ،(1)وي ب اسعدادو علدى الصدحيا ،ل ن ين ضاا الوات صلى  ي   ان

ابددول اددول مددن يخبددر عددن  والتقليددد ،د عنددد خددو  الفددواتقل ددي   (2)وايددل

محاريب المسلمين أو رؤية القطب [ أ39]أ  فلو أخبرر ثقة عن ،ا تهادر

أو يم دان  (3)ونحور مما يدل على القبلة  ان األخذ به ابول خبدر ال تقليدد

 ،اال تهدداد يحصددل ب وندده بصدديرا  عارفددا  بأدلددة القبلددة أو تم ندده معرفتهددا

ش عَدوهدو ن دم صداير فدي بندات نَ أحسدنها القطدب الشدمالي وهي  ثيرو

الصددارى بددين ال دددي والفرادددين ي علدده المصددلي بددالعراا علددى  تفدده 

 وايددل ،ر  راأليمددن وبدداليمن ابالتدده ممددا يلددي ال انددب األيسددر وبالشددام ورآ

و لمدا ادرب مدن الادرب  ،نحر  بدمشق وما ااربها يلدى الشدرا الديال  ي

ان علدى ظهدرر وبمصر علدى عاتقده األيسدر وبحدر   ،(4) ان انحرافه أ ثر

لم األدلة  أو تعارِض  أو ظلمة   أي الم تهد لايم   ي رحوإن ت قوله .(5)سوار

 ري دحألنده ادادر علدى اال تهداد والت ً(6)واطر به بعضدهم د في األظهرقل  ي  

أي فعلددى  وصاالى كيااف كااان ويقضااي ،رباددد يدد ول عددن ا دد عددارض  

 ،وي ددب القضددار ،لحرمة الواددتًشددار الصددحيا يصددلي يلددى أي  هددة  

والقددوالن محلهمددا عنددد ضدديق  ،يقضددي وايددل ،يقلددد بددال اضددار (7)والثدداني

 دذا ، لعددم الحا دة ًفيمتنر التقليد اطعدا   ،فأما في أوله أو وسطه ،الوات

عدن  (1)ونقلده الرافعدي ،(9)والطبدري فدي شدرح التنبيده ،(8)ذ رر المداوردي

                                                           

 (.218 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 الحاشية السابقة. :( و ه البن سريج. انظر2)

( والن م الوهاج للدميري 218 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

(2 80.) 

 (.42 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

 (.78 2الن م الوهاج للدميري ) :نظر( ا5)

 (.228 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 ( وهو اختيار ابن الصباغ.7)

 (.175 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر8)

 (.492 2(  نقله عنه األسنوي في المهمات )9)
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دياد جويجاب ت قولاه .ين اسطدالا محمدول عليده ر ثدم ادالوأار   ،(2)اسمام

أي سدوار انتقدل مدن م انده أم  ر على الصحيحضتح الجتهاد لكل صالة  

وين خالفه ف نما يخال  يذا  ،ارألن اال تهاد الثاني ين وافق األول او   ًال

ألن األصدددل  ًال ي دددب والثددداني ،واألخدددذ بددداألاوى وا دددب دددان أادددوى 

 (3)وهذا الخال  ي ري في المفتدى وفدي المهمدات ،استمرار الظن األول

 ادال ،أن محدل الخدال  يذا لدم ينتقدل فد ن انتقدل  ددد   مدا   عن التحقيق

أن  (5)وذ ددر المصددن  فددي  تدداب القضددار (4)وهددو حاصددل مددا فددي ال فايددة

 دان  (6)ن الم تهدد ذا درا  للددليل األول )فد ن(ما يذا لم ي  صورو المسألة

ويرشدد  ،ولده أن يصدلي النفدل باال تهداد األول اطعدا   ،ذا را   فى اطعدا  

ديدد  ف نده يقتضدي عددم ت ،ل نه يع ر على المقضيات ،رضيليه اوله تح

ر بقولدده ل ددل فددرض بفعددل لتناولهددا فلددو عب دد ،ولدديس  ددذل  ،اال تهدداد لهددا

ومان عجاز  قولاه .باألصدا (7)تعبير الروضةوتعبيرر بالصحيا مخال  

ا  د ثقاةا عن الجتهاد وتعلم األدلة كااألعمى قل ا م يذا ع د  عدن تعل د عارفاا

د لعدددم مددن يعلمدده أو  ددان ال يتددأتى مندده ذلدد  أو  ددان أعمددى ال دد ًاألدلددة

 ىن من خن حن جن يم} لقولدددده تعددددالى ًيعددددر [ أ43]ب  بصدددديرا  

ويشددترط فدديمن يقلدددر اسسددالم و ددذا البلددوغ والعدالددة فددي  ، ( 8) {ين

فلدو اختلد  عليده م تهددان  ،وال تشترط الذ ورو وال الحريدة ،(9)األصا

                                                                                                                                                             

و ذا نقله أيضا  النووي في الم موع  ، (229 3( فتا الع ي  للرافعي )1)

(3 230 .) 

 (.94 2( نهاية المطلب لل ويني )2)

 (.499 2( المهمات لدسنوي )3)

 (.47 3(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

 (.100 11( روضة الطالبين للنووي )5)

 والصواب ما أثبت. ، ف ن :ب""وفي نسخة ، أ": ف ذا"( في نسخة6)

 (  .221 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 .43سورو النحل ( 8)

 (  .228 3والم موع للنووي ) ، (226 3فتا الع ي  للرافعي ) :انظر( 9)
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 وايددل ،واألولددى تقليددد األوثددق واألعلددم ،(1)د أيهمددا شددار علددى الصددحياال دد

 (3)وايدل ،رفد ن اسدتويا يخي د ،(2)ور حده فدي الشدرح الصداير ،ي دب ذلد 

رر صدلى لفقدر أو تحي د ًف ن لم ي د من يقلدر ،يصلي مرتين يلى ال هتين

اعلدم أن  م فيحارم التقليادفاألصاح وجاوب الاتعل   ،إن قادرو قوله .وأعاد

م األدلة ينباي أمرر على أن تعلمها فرض عين أو  فايدة الذي يم نه تعل  

أنه فرض عين ووافقه المصدن  هندا  الوضدور  (4)فاألصا عند الرافعي

وغيرر من شرائطها وعلى هذا لديس لده أن يقلدد فد ن ضداا الوادت عدن 

ألن الحا ددة يلددى ًالتعلديم فهددو  تخيددر الم تهدد والثدداني أندده فدرض  فايددة

 (5)استعمالها نادر فيصلي بالتقليد وال يقضي  األعمى واال في الروضة

المختار ما االه غيرر أنه ين أراد سفرا  ففرض عين ل ثرو االشتبار ويال 

ومان صالى  قولاه .وغيدرر (6)ففرض  فايدة وصدححه فدي شدرح المهدذب

أي سدوار  دان  قضى في األظهارأي بعد الفراغ  بالجتهاد فتيقن الخطأ

ألن ما ال يسدقط مدن الشدروط  ًي ال هة أو في التيامن والتياسرالخطأ ف

ألنه تدر  القبلدة  ًال يقضي والثاني ، الطهارو  بالنسيان ال يسقط بالخط

سددوار تدديقن  ،والقددوالن  اريددان ،لعددذر فأشددبه تر هددا فددي حددال القتددال

ولددو تدديقن الخطددأ ابددل  ،الصددواب مددر تدديقن الخطددأ أم ال علددى المددذهب

وتدديقن الخطددأ فددي التيددامن والتياسددر ينمددا يتصددور  الصددالو أعددرض عندده

و د م صداحب  ،ففدي يم انده خدال  ،أما بايدر المعايندة ،بمعاينة ال عبة

 ،وهددو المنقددول عددن الددنص ،المهددذب بددأن الخطددأ فددي ذلدد  ال يعلددم اطعددا  

والمددراد بدداليقين مددا يمتنددر معدده اال تهدداد فيدددخل فيدده خبددر الثقددة عددن 

                                                           

والن م الوهاج للدميري  ، (218 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

(2 83.) 

 مخطوط"."ب[100 1( الشرح الصاير للرافعي ]2)

وروضة الطالبين للنووي  ، (229 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

(1 218.) 

 (.230 3 ي  للرافعي )( فتا الع4)

 (.218 1( روضة الطالبين للنووي )5)

 (.25 1( الم موع للنووي )6)
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يدددرر بالقضددار يشدددعر بتصددوير المسدددألة وتعب (1)ادددال األسددنوي ،المعاينددة

و دالم  ،والوادت بداا أعداد ادوال  واحددا   ،ات حتى لو بدانوبالتيقن بعد ال

 ريان  "دالئل القبلة"ومقتضى  الم ابن القاص في  ،الرافعي يدل عليه

اعلدم أنده يذا تديقن  فلو تيقنه فيهاا وجاب اساتئنافها قوله .القولين مطلقا  

الخطأ والصواب في أثندار الصدالو انبندى علدى القدولين فدي تديقن الخطدأ 

ف ن أو بنا القضار و ب االسدتئنا   ،ربعد الفراغ وأشار يلى بيانه بالفا

ينحر  يلدى  هدة  (2)أصحهما ،اوالن وايل ،و به فو هاننوين لم  ،هنا

وع دد  عندده   فدد ن لددم يظهددر لدده الصددواب مددر الخطدد ،وينبنددي الصددواب

ففدي  ،وين اددر عليده علدى القدرب ،باال تهاد على القرب بطلت صالته

الصدددواب منهمدددا عندددد المصدددن  و دددوب  البندددار واالسدددتئنا  و هدددان

والمر ر في الطول والقصر يلى العر   (3)اال ابن الصالح ،االستئنا 

 .تحديددر بدالر ن (4)ق عدن الا الديل دال يلى مضي الر ن وعدمه وفيما عَ 

أي باال تهداد  عمال بالثاانيأي مدن غيدر يقدين  ر اجتهاادهوإن تغي   قوله

وين  ان بعدها عمل بالثاني فيمدا  ،ف ن  ان ابل الصالو فواضا ،الثاني

أي سوار أ ان اال تهاد الثداني بعدد الصدالو أو  ول قضاء قوله .يستقبل

عدددم و ددوب اسعددادو  (5)فدد ن  ددان بعدددها فالددذي اطددر بدده ال مهددور ،فيهددا

ا تهدادات  ةصلى أربر صلوات ر عات يلى أربر  هات بأربعحتى لو 

واحددو مدؤداو با تهداد لدم يتعدين [ ب39]أ ألن  دل  ًلم يقض منهدا شديئا  

وأمدا يذا  ،يقضدي غيدر األخيدرو وايدل ،يقضدي ال ميدر وايل ،فيه الخطأ

بطلددت   فدد ن لددم يظهددر لدده الصددواب مقترنددا  بظهددور الخطدد ، ددان فيهددا

وين ظهددر  ،صددالته سددوار أم ندده اال تهدداد عددن اددرب أم ال  مددا تقدددم

وأشار يليه  ،فاألصا أنه ينحر  ويتمها وال اضار ، الصواب مر الخط

                                                           

 (.494-493 2( المهمات لدسنوي )1)

وروضة الطالبين للنووي  ، (238 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

(1 220.) 

 (.71 2( شرح مش ل الوسيط البن الصالح )3)

 (.58 2( المصدر السابق )4)

 ، (236 3وفتا الع ي  للرافعي ) ، (97 2نهاية المطلب لل ويني ) :انظر( 5)

 (.225 3والم موع للنووي )
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 ًألرباع جهاات بالجتهااد فاال قضااء حتى لاو صالى أرباع ركعاات بقوله

ألن األمددددر باالسددددتئنا  نقددددض لمددددا أدار منهددددا واال تهدددداد ال يددددنقض 

وال ي دري هدذا الخدال   ،(1)واختدارر السدب ي ،يسدتأن  وايل ،باال تهاد

ويبندى  مدا  د م بده فدي  ،بل ينحدر  ،يذا  ان الخطأ بالتيامن والتياسر

وينباددي تخري دده  (4)اددال األسددنوي ،(3)واطددر بدده فددي الروضددة ،(2)الرافعددي

 ،ويال فال ،ف ن النا العين و ب، على أن الفرض يصابة العين أو ال هة

فد ن  دان  ،والمراد بتاير اال تهاد أن ي ون الثاني أوضدا (5)اال السب ي

 ،فد ن  دان ابدل الصدالو ،ومتدى اسدتويا ،ايدرياألول أوضا اعتمددر وال 

فد ن  دان فيهدا  ،ر يصلي يلى أيهما شار ويقضي الثانية فقدطف ما لو تحي  

  .تمم صالته يلى ال هة األولى وال يعادو

لدو صدلى العدا   بالتقليدد ثدم أخبدرر الدذي الددر أو أعلدم ممدن الددر   فرع

  .وه أعلم ،فح مه  ح م نفسه ،ر اال تهادأو بتاي    تيقن الخطب

  

                                                           

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (322 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.243 3( فتا الع ي  للرافعي )2)

( 225 3و ذل  الم موع للنووي ) ، (221 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 ال .بال خ :فقد اال

 (.498-497 2( المهمات لدسنوي )4)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (319 1( االبتهاج للسب ي )5)
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  باب صفة الصالو

 ب[43]ب 

اعلددم أن الصددالو لهددا شددروط وأر ددان  أركانهااا ثالثااة عشاارأي  يفيتهددا 

تقددم عليهدا  الوضدور ما  ان وا با  سدوار   فالشروط ،وأبعاض وهيئات

واألر دان األ د ار التدي  ،والستر واالستقبال أم ااربها  تر  المفسدات

دين تحدت  ،وعلى هذا ي دون الشدرط ،تر بت الحقيقة منها والدر ن خاصَّ

والهيئددات  ،واألبعدداض السددنن التددي ت  بددر بالسدد ود ،أعددم  وهددو الوا ددب

ألنهدا معتبدرو  ًلنيدةا أي الدر ن األول النياة قوله. (1)السنن التي ال ت  بر

 ًينهدا شدرط (3)وايدل ،(2)ف اندت ر ندا   دالت بير ،مر العبادو مقارندة ألولهدا

فلو  انت ر نا  ل انت منوي دة واحتا دت يلدى نيدة  ،ألنه ينوي بها الصالو

ودليددل و وبهددا الددنص  ،أن المنددوي  بهددا مددا عددداها وال ددواب ،أخددرى

ا وجاب قصاد فعلاه  قوله. (4)واس ماع يعندي أنده  وتعيناهفإن صلى فرضا

وهدو المعبدر عنده  ،اصدد فعدل الصدالو المفروضدة أحددهما ي ب أمران

 والثدداني ،ليمتددا  عددن سددائر األفعددال ًأصددلي أو أؤدي ونحوهمددا بقددول

وتدددذ ير  ،ليمتدددا  عدددن سدددائر الصدددلوات ًتعي نهدددا مدددن ظ هدددر  أو عصدددر  

 ،بعدد ذلد  قولاهالمصن  الضمير يوهم عودر يلى الفرض فدال يحسدن. 

ألن مدن اصدد فعدل الفدرض فقدد اصدد  ًوب ني اة الفرضايةوجا واألصح

 ً(5) مددا فددي المحددرر ،ف ددان األولددى أن يقددول فعلهددا وتعينهددا ،الفرضددية

وال ت دد ئ ني ددة فريضددة الواددت عددن الظهددر أو  ،ليعددود علددى الصددالو

ألن فددرض الواددت يصدددا علددى الفائتددة التددي  ً(6)العصددر فددي األصددا

 ،ليتميدد  عددن صددالو الصددبي   ًواألصددا نيددة الفرضددية اولدده ،يتددذ رها

                                                           

 (.84 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر1)

و فاية األخيار للحصني  ، (259 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر2)

(1 102.) 

 (.277 3وع للنووي )الم م :(  وبهذا اطر القاضي أبو الطيب وغيرر. انظر3)

 (.71 3األوسط في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر ) :(  انظر4)

 (.30(  المحرر للرافعي )ص5)

وروضة الطالبين للنووي  ، (261 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر6)

(1 226.) 
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 ،ألن الصالو من البالغ يذا لم ت دن معدادو ال ت دون يال فرضدا   ًال (1)وايل

وين  ،فعلى األصا يذا نوى فرض صدالو الظهدر أ د أر (2)اال في التتمة

 ،و ه المنر أن الظهر اسم للوات ال للعبدادو نوى فرض الظهر فو هان

 (4)وذ در الرافعدي ،م بمقابلدهو دالم غيدرر يقتضدي ال د  (3)اال في ال فاية

واددال  ،ولددم يفراددوا بددين الصددبي والبددالغ ،أن األئمددة أطلقددوا الددو هين

أن الصواب أن الصبي  ال يشترط في حقه  (5)المصن  في شرح المهذب

يعني أنده ال يشدترط أن  دون اإلضافة إلى هللا تعالى قولهني ة الفرضية. 

وال  ،ت ب (7)وايل ،(6)ألن العبادو ال ت ون يال ا ًا أو فريضة ه يقول

نعددم. لددو  ،(8)وفيهمددا و دده ،وال اسددتقبال القبلددة ،ت ددب نيددة عدددد الر عددات

وأناه يصاح األداء بني اة  قولاهنوى الظهر مثال  ثالثا  أو خمسا  لم تنعقدد. 

ادال ه  ،ألن  دل واحدد منهمدا يسدتعمل معندى اآلخدر ًالقضاء وعكساه

ال يصددا بددل  والثدداني ،أي أديددتم ( 9) {ٰى ين ىن} تعددالى

 وايدل ،ليمتا   ل  عدن اآلخدر ًوفي القضار نيته ،يشترط في األدار نيته

األدار  ين  دان عليده فائتدة و بدت نيدة وايل ،يشترط ني ة القضار خاصة

وهذا فيمن ظن  خروج الوات فصلى بنية القضار  ،ويال فال ،في المؤداو

ثم بان أنه بداا أو مدن ظدن  بقدار الوادت لاديم وصدلى نيدة األدار ثدم بدان 

فقدد  ،أما من نوى األدار في وات القضار أو ع سه عالما  بالحال ،فواته

                                                           

 (.86 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر1)

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (375-374 1اسبانة للمتولي ) (  تتمة2)

 (.64 3(   فاية النبيه البن الرفعة )3)

 (.262 3(  فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.279 3(  الم موع للنووي )5)

 (.279 3والم موع للنووي ) ، (262 3فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر6)

نهاية المطلب لل ويني  :يمام الحرمين عن ابن القاص وغيرر. انظر (  ح ار7)

(2 118.) 

-382 1تتمة اسبانة للمتولي ) :(  ح اهما المتولي في التتمة وغيرر. انظر8)

 (.161 2والبيان للعمراني ) ، تحقيق  نسرين حمادي ، (383

 .200سورو البقرو ( 9)
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فدي ح دار  ،لتالعبده ًصرح األصحاب بأنه ال تصا صدالته بدال خدال 

 والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيماا سابق قوله. (1)شرح المهذب

والتعيددين ل ونهددا وتددرا  أو ضددحى أو  ،أي فددي اشددتراط نيددة فعددل الصددالو

سنة الظهر أو سنة العصدر أو سدنة الصدبا أو ر عتدي الف در أو صدالو 

ي فددي فيمددا  (2)وايددل ،عيددد الفطددر أو األضددحى أو ال سددو  أو االستسددقار

ويذا أوتدر بدأ ثر  ،الف در مدن الرواتدب نيدة أصدل الصدالوسوى ر عتي 

وين  ان بتسدليمتين فدأ ثر ندوى  ،من ر عة بتسليمة نوى بال مير الوتر

 وايددل ،و ددذا ب ددل ر عتددين ابلهددا علددى األصددا ،بالر عددة الواحدددو الددوتر

والخددال  فددي األولويددة  ،مقدمتدده وايددل ،سددنة الددوتر وايددل ،صددالو الليددل

ومقتضدددى  دددالم  ،(3)ه فدددي شدددرح المهدددذبدون االشدددتراط  مدددا  ددد م بددد

المصن  اشتراط التعيين في ر عتي اسحدرام والطدوا  والتحيدة وسدنة 

 مددا صددرحوا بدده فددي  ،ألنهددا مددن ذوات السددبب ًالوضددور وهددو  ددذل 

أن  (6)عن ال فايدة (5)وفي المهمات ،(4)االه األسنوي ،األواات المنهي عنها

ال  وأنه اال ،والطوا األصحاب صرحوا بالتعيين في ر عتي اسحرام 

ويت ده يلحداا سدنة الوضدور  (7)اال األسنوي ،يشترط في التحية بال ش 

أي  مدا فدي اشدتراط الفرضدي ة فدي وفاي نياة النفلي اة وجهاان  قولهبها. 

وينمدا  ،(9)االده األسدنوي ،الو هان وهو أولى (8)وعبارو المحرر ،الفرض

 ،ألن فيهما ييهام تصحيا اشدتراط التقليدد ًحذ  المصن  األل  والالم

                                                           

 (.280 3(  الم موع للنووي )1)

والنووي في  ، (263 3ح ار الرافعي في فتا الع ي  ) ، ضعي  (  هو و ه2)

 (.280 3الم موع )

 (.281 3(  الم موع للنووي )3)

 (.19 3(  المهمات لدسنوي )4)

 (  المصدر السابق.5)

 (.71 3(   فاية النبيه البن الرفعة )6)

 (.19 3(  المهمات لدسنوي )7)

 (.31(  المحرر للرافعي )ص8)

 تحقيق  محمد حسن. ، (364 1لمحتاج لدسنوي )(   افي ا9)
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الصحيح ل يشترط نياة النفلياة وهللا أعلام  قلت فقال ،واد صحا خالفه

وفدي النفدل المطلدق.  ،ال  م بعدم االشدتراط فيده (1)وصوب في الروضة

نياة فعال وهدو مداال وادت لده وال سدبب  ،ويكفي في النفل المطلاق قوله

فدد ذا اصدددها فقددد  ،در ددات الصددالوأ[ النفددل أدنددى 44ألن ]ب  ًالصااالة

فله أن يصلي ماشدار.  ،ف ذا أطلق ،وال يشترط فيه عدد ،أ[ حصل40]أ 

وال  ،(2)فددال ي فددي النطددق مددر غفلتدده ،ألنهددا القصددد ًوالنيااة بالقلااب قولااه

وال النطق بخالفه  ما يذا اصد الظهر وسبق  ،يضر عدم النطق بما فيه

 وايدل ،قبيال التكبياري بهدا يعند وينادب النطاق قولاهلسانه يلى العصدر. 

فتداح الصدالو الطهدور م)) لقولده  ؛الثاني تكبيرة اإلحارام قولهي ب. 

 (4)وأحمددد (3)روار اسمددام الشددافعي وتحريمهددا الت بيددر وتحليلهددا التسددليم((

وادال  ،(7)وابدن السد ن (6)وصححه الحا م ،يال النسائي (5)وأصحاب السنن

 وسددميت  ،(8)متفددق عليدده ذا امددت يلددى الصددالو ف بددر((ي))لدعرابددي
                                                           

 (227 1(  روضة الطالبين للنووي )1)

 (.88 2الن م الوهاج للدميري ) :(  باس ماع. انظر2)

، الصالو الت بير باب تحريم ،  تاب الصالو ، (252 1( مسند الشافعي )3)

 (.191برام )

 (.1006برام )¢ سند علي بن أبي طالب  ، (123 1د )م(  مسند أح4)

 ، (61باب فرض الوضور برام ) ،  تاب الطهارو ، (16 1( سنن أبي داود )5)

باب ما  ار في تحريم الصالو  ،  تاب الصالو ، (463 2وسنن الترمذي )

 ،  تاب الطهارو وسننها ، (101 1وسنن ابن ما ة ) ، (238وتحليلها برام )

 :يسنادر صحيا. انظر :(.واال األلباني275باب مفتاح الصالو الطهور برام )

 (.55برام ) ، (102 1صحيا أبي داود )

 تاب الطهارو برام  ، (223 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )6)

(457.) 

 (.323برام ) ، (534 1التلخيص الحبير البن ح ر ) :( انظر7)

باب و وب القرارو لإلمام  ،  تاب األذان ، (152 1( صحيا البخاري )8)

وما ي هر فيها وما يخافت  ، في الحضر والسفر ، والمأموم في الصلوات  لها

باب و وب ارارو  ،  تاب الصالو ، (212 3(. وصحيا مسلم )757برام )

وال أم نه تعلمها ارأ ما  ، اتحةوينه يذا لم يحسن الف ، الفاتحة في  ل ر عة

 (.397برام ) ، تيسر له من غيرها
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 قولااه. (1)ألندده دخددل بهددا فددي عبددادو يحددرم فيهددا أمددور ًت بيددرو اسحددرام

 اددال (2)¢لحددديث أبددي حميددد السدداعدي أكباار(ويتعااين علااى القااادر )هللا 

يذا استفتا الصالو اسدتقبل القبلدة ورفدر يديده وادال ه  ان رسول  ))

وألندده  ً(5)وصددححه ابددن حبددان (4)وابددن خ يمددة (3)روار ابددن ما ددة أ بددر((

 ًه ال بيددر وال ي دد ئ ،لسددنة السددل  والخلدد أالت بيددر المددأثور علددى 

ي د ئ الدرحمن أو  (6)وفي و ه شاذ ،وهو التفضيل ،لفوات مدلول أفعل

ألنده  ًه أ ل  أو أعظم لم ي  ئه بطريق األولدى ولو اال ،الرحيم أ بر

استحضدددار والح مدددة فدددي افتتددداح الصدددالو بدددالت بير  ،ال يسدددمى ت بيدددرا  

ويصدا حدذ   ،(7)والوادو  بدين يديده ،المصلي عظمة من تهيدأ لخدمتده

و قددول  ،همدد و ال اللددة يذا اتصددل الت بيددر بمددا ابلدده   ددالم المصددن 

                                                           

 (.90 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر1)

اسمه وهو ممن غلبت  نيته على  ، األنصاري المدني (  أبو حميد الساعدي2)

من فقهار أصحاب  ، سعدوايل: المنذر بن ،  ولذل  ايل: اسمه عبد الرحمن

 ، روى عنه  ماعة من أهلها ، اال أبو عمر. يعد في أهل المدينة ، ‘النبي

وغيرهم. توفي: سنة  ، وعروو بن ال بير ، فروى عنه:  ابر بن عبد ه

و سير أعالم النبالر  ، (835-834 2االستيعاب البن عبدالبر ) :ر(. انظر60)

 (.80 7 ر )واسصابة البن ح ، (481 2للذهبي )

باب مفتاح  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيهما ، (264 1( سنن ابن ما ة )3)

 (.803الصالو برام )

باب االعتدال في الر وع  ،  تاب الصالو ، (297 1( صحيا ابن خ يمة )4)

 (.587والت افي ووضر اليدين على الر بتين برام )

ا يستحب للمصلي أن باب ذ ر م ،  تاب ، (179 5( صحيا ابن حبان )5)

 ، (1865برام ) ، ي ون رفعه يديه في الموضر الذي وصفنار يلى المن بين

التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان  :وصححه األلباني. انظر

 (.1867(برام )344 3)

فتا الع ي   :( ح ار القاضي ابن  ج والرافعي والنووي وابن الرفعة. انظر6)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (292 3والم موع للنووي ) ، (367 3للرافعي )

(3 83.) 

 (.92 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! 

  

470 

ل ن الحدذ   ،(1) ذا   م به في شرح المهذب ،ه أ بر المصلي مأموما  

 . (2)االه القمولي ،خال  األولى

وفددي سددائر األاددوال الوا بددة أن ي ددون بحيددث  ،ي ددب فددي الت بيددر  فاارع

 قولاه. (3)وال مدانر مدن لادط  وغيدرر ،ي سمر نفسه يذا  ان صدحيا السدمر

ألنده يددل  ًك)هللا األكبار(أي اسم الت بير  ول تضر  زيادة  ل تمنع السم

اسشددددعار وهددددو  ،وعلددددى  يددددادو مبالاددددة  فددددي التعظدددديم ،علددددى الت بيددددر

أنه ال  (5)وعن القديم ،(4)ه أ بر من  ل شير فصار  قوله ،بالتخصيص

اياسدددا  علدددى ه  وكاااذا )هللا الجليااال أكبااار( فاااي األصاااح قولاااه ي ددد ئ.

 ،فايدددرت الدددنظم ،ألن ال يدددادو هندددا مسدددتقلة ًتضدددر والثددداني، (6)األ بدددر

 (7)ومثلدده الرافعددي ،أن ي ددون الفاصددل يسدديرا   مددا مث ددل وصددورو المسددألة

 بقولده (9)ومث له الرافعدي ،(8)ف ن  ان  ثيرا  ضر   ،ه ع  و ل أ بر بقوله

و ده أنده ال  (10)وفدي ال فايدة ،ه الذي ال يله يال هو المل  القددوس أ بدر

                                                           

 (.292 3الم موع للنووي ) :( انظر1)

المصري اشتال يلى  ( أحمد بن محمد بن م ي ن م الدين أبو العباس القمولي2)

 ان من الفقهار المشهورين  ، أن برع ودرس وأفتى وصن  وَوِلي القضار

 ، ال يله يال ه""والصلحار المتورعين ي ح ى أن لسانه  ان ال يفتر عن اول:

ثم لخص "البحر المحيط في شرح الوسيط"وشرح الوسيط شرحا مطوال سمار

 ، شرح مقدمة ابن الحا ب في النحو وله ،  واهر البحر""أح امه خاصة سمار:

ل تفسير الرا ي  ، (30 9طبقات السب ي ) :هـ(. انظر727توفي سنة ) ، و م 

 (.359 1) الدرر ال امنة البن ح ر ، (254 2طبقات ابن شهبة )

 (.94 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.122 1نص عليه في األم )( 4)

 (.267 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.292 3الم موع للنووي ) :( انظر6)

 (.267 3( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.103 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر8)

 (.267 3( فتا الع ي  للرافعي )9)

 (.86 3(  فاية النبيه البن الرفعة )10)
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 .  و ددذل  ،ف ندده ال ي دد ئ ،أي ل)أكباار هللا( علااى الصااحيح قولااهيضددر 

 علدى ي د ار (2)وندص فدي السدالم ،(1)وهدو المنصدوص فيهمدا ،األ بر ه

 ،المنددر فددي السددالم والت بيددر أحدددهما ،علددى اددولين فقيددل ،علددي م السددالم

دين (4)والمذهب ،(3)اس  ار فيهما والثاني والفدرا أن هدذا ال  ،تقرير النص 

ويال  ،األ بر ه أ  أ ين اال (5)وايل ،وذا  يسمى تسليما   ،يسمى ت بيرا  

أي أتى بمدلول الت بير بأي لسان  ان علدى  ومن عجز ترجم قولهفال. 

والتر مدة أادرب  ،فدال بدد لده مدن بددل ،ألنه ر دن ع د  عنده ً(6)األصا

فدد ن  ،تتعددين أوال  السددريانية أو العبرانيددة (7)وايددل ،فتعينددت ،مددن غيددرر

وع لددم مددن  المدده أن الت بيددر  ،فمددا شددار ،فدد ن ع دد  ،فالفارسددية ،ع دد 

 ووجاب الاتعلم إن قادر قولاه. (8)لم ي بر يال بها ألنه  ًبالعربية وا ب

ألن ما ال يتم الوا ب يال به  ًادر عليه في موضعه أو بالسفر سوار   يأ

وال ي ددو  االاتصددار علددى  ،ال ي ددب السددفر لدده (10)وايددل ،(9)فهددو وا ددب

التر مددة فددي أول الواددت يذا ادددر علددى الددتعل م واستيددان بهددا فددي آخددر 

ر مر  ،الوات فالبدد مدن الصدالو  ،القدرو وضاا الوات ولم يدتعلمف ن أخ 

 ،ال ي دب القضدار (12)وفدي و ده ،(11)لحرمدة الوادت ثدم يقضدي ًبالتر مة
                                                           

 (.22 1)( األم للشافعي 1)

 (.146 1( المصدر السابق )2)

 (.182 2( نهاية المطلب لل ويني )3)

 (.293 3الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.168 2) البيان للعمراني :( انظر5)

وعمدو السال  البن النقيب  ، (107 8مختصر الم ني ) :( نص عليه. انظر6)

(1 46.) 

 (.93 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

 (.87 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر8)

 (.230 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر9)

 (.93 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر10)

 (.230 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر11)

 (.94 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر12)
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ول ن  ان ما أدر ده مدن الوادت الديال  ال  ،ولو لم ي د من يعلمه أو و د

فهدو  ،ل نه للدبالدو ال يدتعل م يال فدي أ ثدر منده ،يم نه التعل م فيه أو واسعا  

 ،وأما األخرس ،فيصلي بالتر مة وال اضار ،ل  العا  في هذر األحوا

 ،(1)في ددب عليدده أن ي حددر   لسددانه وشددفتيه ولهاتدده بددالت بير ادددر يم اندده

ساان رفااع يديااه فااي تكبياارة  حااذو وي   قولااهوه ددذا فددي التشددهد والسددالم. 

ان يذا افتدتا  د))وألن النبدي  ،(2)لإل ماع  مدا نقلده ابدن المندذرمنكبيه 

والمددراد أن يحدداذي  ،(3)متفددق عليدده الصددالو رفددر يديدده حددذو من بيدده((

 ،راحتددار من بيدده ويبهامددار شددحمتي أذنيدده ورؤوس أصددابعه أعلددى أذنيدده

أنده يرفدر يلدى أن  (5)وفدي ادول ،(4)بدين الروايدات وبهذا  مر الشافعي 

طعت يدر من ال دوع رفدر السداعد ولو ا   ،أصابعه من بيهيحاذي رؤوس 

ويسدتحب  شد  اليددين عندد  ،(6)أو من المرفق رفر العضدد فدي األصدا

 ،(8)تبعا  لإلمدام (7)االه الرافعي ،وأن يفرا أصابعهما تفريقا  وسطا   ،الرفر

 (11)وصدححه فدي التحقيدق ،(10)والمشدهور فدي شدرح المهدذب ،(9)والا الي
                                                           

 (.293 3الم موع للنووي ) :( انظر1)

و ذل  ابن القطان في اساناع في مسائل  ، (39( اس ماع البن المنذر )ص2)

 (.127 1اس ماع )

باب رفر اليدين في الت بيرو  ،  تاب األذان ، (148 1( صحيا البخاري )3)

باب استحباب رفر  ،  تاب الصالو ، (200 3وصحيا مسلم ) ، (735برام )

 (.390من بين برام )اليدين حذو ال

ونهاية  ، (107 8ومختصر الم ني ) ، (126 1األم للشافعي ) :( انظر4)

 (.134 2المطلب لل ويني )

وشرح مش ل الوسيط البن  ، (369 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.87 2الصالح )

 (.96 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

 (.282 3( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.133 2( نهاية المطلب لل ويني )8)

 (.99-98( الخالصة للا الي )9)

 (. 307 3( الم موع للنووي )10)

 (.199( التحقيق للنووي )ص11)
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 ،ويستحب أن يأتي بالت بير مبنيا  بدال مدد ،في التفريق استحباب المبالاة

ب[ بددين ال لمتددين واوا  44فلددو أتددى علددى صددورو االسددتفهام أو  اد ]ب 

وحدذو بالدذال  ،سا نة أو متحر ة أو  اد ألفا  بعد البدار لدم يصدا ت بيدرر

أي مدر ابتددار  واألصاح رفعاه ماع ابتدائاه قولاه. (1)مقابل المع مة معنار

بل ين فدرغ مدن  ،وال استحباب في االنتهار  ما أفهمه ،للحديث ًالت بير

وصددحا فددي شددرح  ،الت بيددر ابددل تمددام الرفددر أو بددالع س أتددم اآلخددر

أنه ي عل انتهار الرفر والت بير معدا   (3)وغيرر ونقله عن النص (2)المهذب

فد ذا  ،يرفدر غيدر م بدر ثدم ي بدر ويددار اارتدان وايدل ، ما فدي ابتددائهما

يرفدر غيدر م بدر  وايل ،(5)تبعا  للباوي (4)واختارر السب ي ،افرغ أرسلهم

هددذر  ثددم يبتدددئ الت بيددر مددر ابتدددار اسرسددال وينهيدده مددر انتهائدده ثددم ايددل

 (6)ونقله في الوسيط ،ين ال يفيات  لها على السوار وايل ،األو ه خال 

واألصددا  ،ويذا أرسددل يديده فقيددل يرسدلهما يرسدداال  بلايدا   ،عدن المحققدين

أندده يرسددلهما يرسدداال  خفيفددا  يلددى تحددت الصدددر ثددم يضددر  (7) وائدددرمددن 

أي ب ميعده بدأن  ويجاب قارن النياة باالتكبير قولهاليمنى على اليسرى. 

 ،يستحضددر  ميددر الوا ددب مددن ني ددة فعددل الصددالو و ونهددا ظهددرا  مددثال  

ألن الت بيددر مددن الصددالو  ًو ونهددا فرضددا  مددن أول الت بيددر يلددى آخددرر

ي دب  (8)وايدل ،استيدان بشدير منده ابدل يتمدام النيدةفال ي و   ،ب[40]أ 

ول ن ي في التو ير بأن يبتدئ بهدا مدر ابتددار الت بيدر  ،مقارنتها ل ميعه

ألن استصدحاب النيدة  ًيكفاي بأولاه وقيال قولهويفرغ منها مر فراغه. 

 ،أندده األظهددر (9)واددال الرافعددي فددي الطددالا ،فددي دوام الصددالو ال ي ددب
                                                           

 (.345 1( النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )1)

 (.307 3( الم موع للنووي )2)

 (.126 1( األم للشافعي )3)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (347 1( االبتهاج للسب ي )4)

 (.89 2( التهذيب للباوي )5)

 (.100-99( الوسيط للباوي )6)

 (.232 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 ( و ها  لدصحاب.277 3( ح ار النووي في الم موع )8)

 (.526 8( فتا الع ي  للرافعي )9)
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 ،(3)تبعدا  لإلمدام (2)وشدرح الوسديط ،(1)المهدذبواختار المصن  في شدرح 

أنه ي في فيها المقارنة العرفية عند العوام بحيث  (4)والا الي في اسحيار

وعلدم مدن  دالم  ،وهو الصواب (6)اال السب ي ،(5)ي عد  مستحضرا  للصالو

وال يشددددترط  ،(7)المصددددن  أندددده ال ي فددددي تقددددديم )النيددددة علددددى الت بيددددر(

بل ي ب أن ال يأتي بما ينافيها بال  ،وهو  ذل  ،استحضارها بعدر ذ را  

فلو نوى في أثندار الصدالو الخدروج منهدا أو  ،(8) ما االه السب ي ،خال 

ولدو ندوى فدي الر عدة األولدى الخدروج فدي الثانيدة أو  ،تردد فيده بطلدت

ولددو عل قدده بمددا يحتمددل  ،عل قدده بشددير  يو ددد فيهددا بطلددت علددى الصددحيا

القياام فاي  الثالث قوله. (9)ل على األصاحصوله وعدمه بطلت في الحا

ل ِ اائما  ف ن لم تستطر ص))لعمران ابن الحصين لقوله  ًفرض القادر

 اد  ،(10)روار البخدددددداري فقاعدددددددا  فدددددد ن لددددددم تسددددددتطر فعلددددددى  نددددددب((

 ، ن لددم تسددتطر فمسددتلقيا  ال ي لدد  ه نفسددا  يال وسددعها ((فدد))(11)النسددائي
                                                           

 (.278 3( الم موع للنووي )1)

 (.91 2ي )( التنقيا في شرح الوسيط للنوو2)

 (.117 2( نهاية المطلب لل ويني )3)

 (.191 1( يحيار علوم الدين للا الي )4)

 (.102 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر5)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (348 1(االبتهاج للسب ي )6)

 ، أ":)الت بير على النية( وفي نسخة"ب":)النية على الت بير("( في نسخة7)

 وه أعلم. ، والصواب ما أ ثبت

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (350 1( االبتهاج للسب ي )8)

 (.224 1روضة الطالبين ) :( انظر9)

باب يذا لم يطق ااعدا  صلى  ،  تاب ال معة ، (48 2( صحيا البخاري )10)

 (.1117على  نب برام )

وابن ح ر في  ، (175 2( اد ع اها للنسائي ال يلعي في نصب الراية )11)

وغيرهم  ، (198 4والمناوي في فيض القدير ) ، (551 1التلخيص الحبير )

ولم أ د هذر الرواية في السنن ال برى للنسائي وال  ، من المتقدمين والمتأخرين

بل و دت من لم يق  عليها واستن ر ع وها للنسائي  ابن  ، غيرها من  تبه

اال صاحب المحرر: روار "ر فمستلقياف ن لم تستط"وفي لفظ::"مفلا حيث اال
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ين صددليت  واددال لدده طبيددب موثددوا بدده ،سددتثنى مددا يذا أصددابه و ددروي  

علددى  ف ندده ي ددو  لدده تددر  القيددام ،مسددتلقيا  أو مضددط عا  أم ددن مددداوات 

فال يدرد علدى  ،نه في معنى العا  ي واد يقال ،مر ادرته عليه (1)األصا

 ً(2)عظام الظهدر هوو ،بفتا الفار ،ارهقَ وشرطه نصب فَ  قوله ،المصن 

 ،سددتحببددل ي   ،يطددراا الددرأس فددال يضددر   ،ألن اسددم القيددام دائددر معدده

وهدددو  ،ومقتضدددى  المددده أنددده ال فدددرا بدددين أن يسدددتند يلدددى شدددير أم ال

ألنده  ًت أ بحيث لو رفر ادميه أم نه البقار لدم يصداالو  .نعم ،(3)األصا

فيل مده  ،وال يقدر علدى االسدتقالل ،ق ال اائم يال أن يحتاج يلى ذل تعل  م  

ا أو مائالا أي إلاى يميناه أو يسااره فإن وقف م   قوله ،(4)في األصا نحنيا

ا لاام يصااح واالنحنددار السددالب  ،¢لحددديث عمددران ًبحيااث ل يساامى قائمااا

هددو الددذي ينتهددي يلدددى  (5)وايددل ،أن يصددير يلددى الر ددوع أادددرب لالسددم

ف ن فعل ذل  في وات ثم عاد يلى االنتصاب لم يعتد بمدا ادرأر  ،الر وع

ولو انحنى يلى  ،وتبطل صالته ين  ثر ذل  ،في ذل  الوات من الفاتحة

بحيدث ال  واولده ،خلفه لم تصا صالته يذ العبرو في االستقبال بالصددر

 قوله .ايد في المنحني والمائل احتر  به عن اليسير منهما ،اائما  يسمى 

ا  أي  فالصااحيح أنااه يقااف كااذلك ،وصااار كراكااع   ،فااإن لاام يطااق انتصااابا

 (7)وايدل ،(6)وهدو المنصدوص ،ألنه اادر على القيام بحسب حالده ًو وبا  

فدال يتدأدى  ،ألن حدد الر دوع يخدال  حدد القيدام ًن يصلي ااعددا  أيل مه 

                                                                                                                                                             

و ذا فعل األلباني  ما في أصل  ، ف أنه استن ر هذا الع و" ذا اال ، النسائي

يما أنها من  :والذي يظهر أنه أحد احتمالين ، وغيرهم ، ‘صفة صالو النبي 

أو أن العلمار نقل بعضهم من بعض والنقل في أصله  ، المفقود من سنن النسائي

 .وه أعلم. للنسائي خطأ

 (.314 4والم موع للنووي ) ، (296 3فتا الع ي  ) :( انظر1)

 (.162 1) النظم المستعذب البن بطال الر بي :( انظر2)

 (.314 4والم موع للنووي ) ، (384 3فتا الع ي  ) :( انظر3)

 (.233 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

 (.157 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

 (.100 1األم للشافعي ) :( انظر6)

 (.99 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)
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ف ن ادر عند الر وع على االرتفداع يلدى حدد الدرا عين  ،باآلخرأحدهما 

 ،ليتمي  الوا ب عن غيررً ويزيد انحناؤه لركوعه إن قدر قوله .ل مه

 قولاه .(1)أن ذلد  علدى سدبيل الو دوب ومقتضى عبارو المصن  وغيرر

ذا ي)) لقولده  ًأي و وبدا   ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود قام

أي  وفعلهماا بقادر إمكاناه قولاه. (2)((منه ما استطعتم اأمرت م بأمر فأتو

ف ن لم يطدق حتدى رابتده  ،فيحني صلبه ادر اسم ان ،الر وع والس ود

 ،أو يلدى أن يميدل علدى  نبده ف ن احتاج يلى اعتماد على شدير   ،ورأسه

ألن الميسددور ال  ًطددق االنحنددار أصددال  أومددأ بهمددافدد ن لددم ي   ،ذلدد  ل مدده

وين أم نددده القيدددام واالضدددط اع دون القعدددود أتدددى  ،يسدددقط بالمعسدددور

 ،ولو اددر علدى الر دوع دون السد ود ،ألنه اعود و يادو ًبالقعود اائما  

و دذا ين  ،ف ن ادر على أاله أتى به مرتين مدرو للر دوع ومدرو للسد ود

ليميددد ر عدددن  ًوال يقتصدددر فدددي الر دددوع علدددى األادددل اددددر علدددى أ ملددده

وين ادددر علددى  يددادو ااتصددر فددي  ،لمددا فيدده مددن تفويددت سددنة ،السدد ود

ولاو عجاز عان  قولاه .الر وع على حدد ال مدال وأتدى بال يدادو للسد ود

وال يدنقص  ،(3)¢سطالا حديث عمدران ًكيف شاء أ[45]ب  القيام قعد

بددل فددي  ،أتي القيددام فقددطتددوال يعنددي بددالع   عدددم  ،ألندده معددذور ًثوابدده

معنار خو  الهال  و يدادو المدرض ولحدوا المشدقة الشدديدو أو خدو  

الارا أو دوران الرأس في حق را ب السفينة حتى لو ع   عن القيام 

أن يمدام الحدرمين ضدبط الع د  بدأن  (4)وفي  وائدر ،في أثنائه اعد وبنى

أن  (5)وادددال فدددي شدددرح المهدددذب ،يلحقددده بالقيدددام مشدددقة تدددذهب خشدددوعه

أفضاال ماان  ،يعنددي فددي موضددر ايامدده وافتراشااه قولااه. المددذهب خالفدده

ف دان  ،وهدو اعدود العبدادو ،اعدود يعقبده حر دة هألند ًتربعه فاي األظهار

وهددو  ،ر أفضددلالترب دد والثدداني ،ر الددذي هددو اعددود العددادوأولددى مددن الترب دد

                                                           

 المصدر السابق. :( انظر1)

 (.205ص)في ( سبق تخري ه 2)

 (.476ص)في ( سبق تخري ه 3)

 (.234 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.311-310 4( الم موع للنووي )5)
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 االدددت ~ عائشدددةلمدددا روت  ً(2)واختدددارر السدددب ي (1)نصددده فدددي البدددويطي

 (4)وصححه ابن حبان (3)روار النسائي ((يصلي متربعا   أيت النبي ر))

ي لدس علدى ر لده  وايل ،ألنه أعون للمصلي ًالتور  وايل ،(5)والحا م

الخدال   وي دري هدذا ،(6)ألنه أ ثر أدبدا   ًاليسرى وينصب ر بته اليمنى

 ًو دان تر هدا أولدى ،والتقييدد بدالتربر  يدادو للمصدن  ،في اعود النافلة

لمدا روى  ًويكاره اإلقعااء قوله .ألن االفتراش أفضل من بااي الهيئات

عدن اساعدار فدي  هى رسول ه ن)) الحا م عن الحسن عن سمرو اال

باأن يجلاس علاى  قولاه .(7)واال صحيا علدى شدرط البخداري ((الصالو

ا ركبتيه ومعنى ذل  أن يلصق يليتيه  ،(8)الور  أصل الفخد وركيه ناصبا

وهددذا  ، هيئددة المسددتوف  ،بدداألرض وينصددب فخديدده وسدداايه ور بتيدده

ونقدل عنده أنده  اد فيده مدر ذلد   ،(1()9)معمر بدن المثندى تفسير أبي عبيدو
                                                           

 (.282( مختصر البويطي )ص1)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (356 1( االبتهاج للسب ي )2)

باب  ي  صالو  ، وتطوع النهار تاب ايام الليل  ، (224 3( سنن النسائي )3)

 (.1661القاعد برام )

باب ذ ر وص  صالو  ،  تاب الصالو ، (257 6( صحيا ابن حبان )4)

التعليقات  :وصححه األلباني. انظر ، (2512المرر يذا صلى ااعدا  برام )

 (.2503برام ) ، (224 4الحسان على صحيا ابن حبان )

 تاب اسمامة وصالو  ، (389 1)( المستدر  على الصحيحين للحا م 5)

 (. 947من حديث عبدالرحمن بن مهدي برام ) ، ال ماعة

 (.102 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

من  ،  تاب اسمامة في الصالو ، (405 1( المستدر  على الصحيحين )7)

ال امر  :وصححه األلباني. انظر ، (1005حديث عبدالرحمن بن مهدي برام )

 (.12820( برام )1282 1 يادته )الصاير و

والصحاح لل وهري  ، (1089مقاييس اللاة البن فارس )ص :( انظر8)

(4 1614.) 

صاحب  ، النحوي ، البصري ، ( أبو عبيدو معمر بن المثنى التيمي موالهم9)

حدث عن:  ، وهو بحر من بحور العلم ، التصاني . ان يرى رأي الخوارج

 ، ع اج وطائفة.وحدث عنه: علي بن المدينيورؤبة بن ال ، هشام بن عروو

و"غريب ، م ا  القرآن""من تآليفه: ، وأبو عبيد القاسم بن سالم وغيرهم
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وضر يديه بداألرض وو ده النهدي مدا فيده مدن التشدبه بدال الب والقدردو 

هددو أن يضددر يديدده علددى  وايددل، واددد صددرح بددذل  فددي بعددض الروايددات

 ،ومعنددار معنددى األول ،أ[ األرض ويقعددد علددى أطددرا  أصددابعه41]أ 

وهذا الثالدث ي درر  ،يليتيه على عقبيههو أن يفترش ر ليه ويضر  وايل

وفسر  ،واالفتراش أفضل منه ،ف نه سنة ،يال في ال لوس بين الس دتين

المستحب بأن يضر أطرا  أصابعه فدي األرض ويليتده علدى  (2)البيهقي

اال في  ،وظاهرر نصب ادميه ال فرشهما ،نحور (3)وفي البويطي ،عقبيه

ثاام ينحنااي  قولااه .ادا  ر ليددهوي ددرر أيضددا  أن يقعددد مدد (4)شددرح المهددذب

واألكماال أن تحاااذي  ،لركوعااه بحيااث تحاااذي جبهتااه مااا قاادام ركبتيااه

يعنددي أن المصددلي ااعدددا  للع دد  عددن القيدددام يذا أراد  موضااع سااجوده

وهدو  ،الر وع انحنى بحيث تحاذي  بهته مدا اددام ر بتيده مدن األرض

 ،القدائموس ودر  س ود  ،وأ مله أن يحاذي  بهته موضر س ودر ،أاله

فااإن  قولااه .فدد ن ع دد  فددي الر ددوع والسدد ود عمددا ذ رنددا أتددى بددالمم ن

ويعتبددر هنددا فددي  ،(5)¢لحددديث عمددران ًعجااز عاان القعااود صاالى لجنبااه

لفضيلة التيامن ف ن  ًأي استحبابا   األيمن قوله .الع   ما سبق في القيام

ا  قوله .سطالا الحديث ًصلى على األيسر  ا  أي  فإن عجز فمستلقيا

 ،(6)لمدا سدبق مدن روايدة النسدائي ًوي عل ر ليه يلدى القبلدة ،على ظهرر

وهدذا يذا  ،فعلدى ال ندب ،فد ن ع د  ،ي ب أن يصلي أوال  مسدتلقيا   وايل

و ددالم  ،نفدد ن أم ددن أحدددهما فقددط تعددي   ،أم ددن االضددط اع واالسددتلقار

ويقتضي أن العا   عن األيمن يسدتلقي  ،المصن  يوهم و وب التيامن

وي ددب أن يددأتي  ،علددى األيسددر وال يصددلي عليدده ولدديس  ددذل  ولددو ادددر

                                                                                                                                                             

وفيات األعيان البن خل ان  :ر(. انظر209مات سنة ) ، الحديث"وغيرها

 (.447-445 9وسير أعالم النبالر للذهبي ) ، (235-236 5)

 (.3588برام ) ، (38 3آلثار )( أخر ه البيهقي في معرفة السنن وا1)

 (. 2738برام ) ، (172 2السنن ال برى للبيهقي ) :( انظر2)

 (.153( مختصر البويطي )ص3)

 (.311 4( الم موع للنووي )4)

 (.476ص)في ( سبق تخري ه 5)

 (.476ص)في ( سبق تخري ه 6)
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ويال فيددؤمي يليهمددا برأسدده ويقددرب  ،بددالر وع والسدد ود ين ادددر عليهمددا

وي عدددل السددد ود أخفدددض مدددن  ، بهتددده مدددن األرض بحسدددب اسم دددان

ف ن ع   عن تحريد  األ فدان أ درى  ،ف ن ع   أومأ بطرفه ،الر وع

قددرارو والددذ ر علددى البدده ين  ددري الو ددذل  ي   ،أفعددال الصددالو علددى البدده

يذا  وايدل ،(1)و دل ذلد  علدى  هدة الو دوب علدى المدذهب ،اعتقل لسانه

 ،عدن البيدان (2)ح دار الرافعدي ،ع   عن اسيمار بالرأس سقطت الصالو

 ولقوله  ،(4) ماعلإل ؛وللقادر النفل قاعداا  قوله .(3)وتعقبه في المهمات

 ،نص  أ ر القدائم فله ،ومن صلى ااعدا   ،ن صلى اائما  فهو أفضلم))

والمددراد  ،(5)روار البخدداري ((ائمددا  فلدده نصدد  أ ددر القاعدددنومددن صددلى 

ويال لدم  ،القددرو علدى القيداموبهذر الصالو النافلة مدر  ،بالنائم المضط ر

ال ي دو   (6)وايدل ،و مير النفل في ذل  سوار ،ي ن األ ر على النص 

ويطددالا ال تدداب  ،لندددورها ًالقعددود فددي العيدددين واالستسددقار وال سددو 

وفيدده  ،ألنهددا نافلددة فددي حقدده ًيقتضددي  ددوا  الفددرائض للصددبي ااعدددا  

 ،همدا فدي البحدرح ا (8)ادال فدي مختصدر المهمدات ،(7)و هان فدي ال فايدة

و ددالم  ،ويقتضددي ال ددوا  أيضددا  فددي الصددالو المعددادو ،وصددحا المنددر

ا فااي األصااح قولااه .شددعر بددالمنراأل ثددرين ي    ،للحددديث ًوكااذا مضااطجعا

                                                           

 (.317 4( الم موع للنووي )1)

 (.295 3( فتا الع ي  للرافعي )2)

ونقل  الم العمراني في البيان وبي ن أنه  ، َخط أ نسبة هذر الح اية للبيان( فقد 3)

 (.41 3المهمات لدسنوي ) :خال  ما ح ار الرافعي. انظر

 (.149 1اساناع البن القطان ) :( انظر4)

باب صالو القاعد باسيمار برام  ،  تاب ال معة ، (47 2( صحيا البخاري )5)

(1116.) 

فتا الع ي  للرافعي  :وابن الرفعة عن ابن  ج. انظر ( ح ار الرافعي6)

 (.361 3و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (300 3)

 (.304 2( فاية النبيه البن الرفعة )7)

 ( لم أا  عليه.8)
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ب[ يل مده أن 45]ب  وعلى األول ،لفوات صورو الصالو ًال (1)والثاني

  .يؤمئ بهما أيضا   وايل ،يقعد للر وع والس ود

فقدددر علددى القيددام أو القعددود أتددى  ،لددو صددلى ااعدددا  أو مضددط عا   فاارع

ف ن ادر على القيدام ابدل القدرارو ادام وادرأ أو فدي أثندار  ،بالمقدور وبنى

بخال  ما يذا ع   فدي  ،ليتمها اائما   ًالقرارو و ب تر ها في النهوض

وين اددر بعدد تمامهدا ابدل  ،يف نده ي دب القدرارو فدي الهدو ،أثنائها واعدد

وين اددر فدي الر دوع ابدل الطمأنيندة  ،لير در منده ًالر وع ل مده القيدام

وال ينتصددب بخددال  مددا يذا ادددر فددي  ،ارتفددر يلددى حددد الددرا عين فقددط

وبعدددد  ،(2)ويقندددت ف نددده يقدددوم ليعتددددل مطمئندددا   ،االعتددددال ابدددل الطمأنيندددة

 الراباع القاراءة هقولا .الطمأنينة في الر وع أو االعتدال ال يل مده ذلد 

ال ي ددب علددى  (3)وفددي اددول ،أي حفظددا  أو تلقينددا  أو نظددرا  مددن مصددح 

 ،ال ي دب عليده فدي السدرية أيضدا   (4)وايدل ،المأموم في الصالو ال هريدة

ويسن بعد  قوله .(5)وهي ر ن في النافلة على األصا في شرح المهذب

 ،أو غيددررمنفددردا   ددان  ،أي فددي الفددرض والنفددل التحاارم دعاااء الفتتاااح

 هت و هي للذي فطر السموات واألرض حنيفا  وما أنا مدن و)) فيقول

ال  ،ي ونسدد ي ومحيدداي وممدداتي ا رب العددالمينتين صددال ،المشددر ين

اللهدم أندت الملد  ال يلده يال  ،شري  له وبذل  أمدرت وأندا مدن المسدلمين

غفر لدي ابدذنبي فدظلمدت نفسدي واعترفدت  ،ربدي وأندا عبدد  أنت ،أنت

هدني ألحسن األخدالا ال او ،ينه ال يافر الذنوب يال أنت ،ذنوبي  ميعا  

واصدر  عندي سديئها ال يصدر  عندي سديئها  ،يهدي ألحسنها يال أندت

أنا ب   ،والشر ليس يلي  ،والخير  له في يدي  ،لبي  وسعدي  ،يال أنت

                                                           

 (.104 2والن م الوهاج للدميري ) ، (299 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

لم يقنت  ، انية من الصبا ابل القنوت( وذل  أنه ين اتفق ذل  في الر عة الث2)

روضة الطالبين  :ويقنت. انظر ، بل يقوم ، بطلت صالته ، ف ن فعل ، ااعدا

 (.238 1للنووي )

 (.154 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر3)

 (.311 3فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي عن ابن  ج. انظر4)

 (.327 3( الم موع للنووي )5)
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مددن  (1)روار مسددلم  ((اسددتافر  وأتددوب يليدد ،تبار ددت وتعاليددت ،ويليدد 

 اد ابدددن حبدددان فدددي  ،عدددن النبدددي  حدددديث علدددى بدددن أبدددي طالدددب 

اصدددت  و هددت و هددي ،((نيفددا  ح)) بعددد اولدده ((سددلما  م)) (2)صددحيحه

 ،يبددراهيمعلددى ديدن  حنيفدا   ،سدابق خلددق علدى غيدر مثددال   رَطدفَ  ،بعبدادتي

ال  لديس يليد  والشدر   ،فهو من ذ ر العام بعدد الخداص ،العبادو ا  س  النُّ 

 ،وأند  خلقتده بالح مدة ،تقرب به يلي  أو ال يضا  يليد  علدى انفدرادري  

وورد فدددي االسدددتفتاح أحاديدددث اختدددار  ،لددديس شدددرا   ،فهدددو بالنسدددبة يليددده

بايدرر ممدا  ولدو دعدا ،لمدا فيده مدن موافقدة ألفداظ القدرآن ًهذا (3)الشافعي

ينما تستحب  ،"اللهم أنت المل " وال يادو من اوله ،ورد  ان آتيا  بالسنة

وال تسدتحب للمدأموم فدي  ،ولإلمام يذا رضي المأموم بالتطويل ،للمنفرد

ومددن تددر  دعددار االسددتفتاح عمدددا  أو سددهوا  حتددى شددرع فددي  ،ال هريددة

وال  ،يعدود (5)ايدلو ،(4)وال يتدرا ه في بااي الر عدات ،ذ لم يعد يليهالتعو  

يدأتي المسدبوا بده يذا أدر  اسمدام فددي غيدر القيدام أو فيده وخدا  فددوت 

ثام  قولاه .(6)ويدأتي بده يذا سدلم اسمدام عقدب تحرمده ابدل اعدودر ،الفاتحة

 ري ٰى ين ىن نن من زن} لقولدددده تعددددالى ًالتعااااوذ

وتحصددل ب ددل لفددظ  (8)اددال الرافعددي ،أي )يذا( أردت القددرارو ( 7) {زي

 ويسارهما قولاه.أعوذ باا مدن الشديطان الدر يم واألحب ،يشتمل عليها
                                                           

باب الدعار في  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (90 4صحيا مسلم )( 1)

 (.771صالو الليل وايامه برام )

باب ذ ر ما يدعو المرر به  ،  تاب الصالو ، (69 5( صحيا ابن حبان )2)

 (.1771برام ) ، بعد افتتاح الصالو ابل القرارو

 (.128 1( األم للشافعي )3)

 (.302 3ي )فتا الع ي  للرافع :( انظر4)

نهاية المطلب لل ويني  :( ح ار ال ويني عن أبي حامد في تعليقه.  انظر5)

(3 318.) 

 (.240 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

 .98سورو النحل ( 7)

 (.305 3( فتا الع ي  للرافعي )8)
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يسدتحب ال هدر بدالتعوذ  (1)وفي ادول   ،اياسا  على سائر األذ ار المستحبة

 ب[41]أ (3)وعن شدرح التنبيده للطبدري ،يتخير (2)وفي اول ،في ال هرية

ويتعوذ كل ركعة على  قوله .ين في استحباب ال هر باالستفتاح و هين

 وايدل ،لالتفداا عليهدا ًولاى آكادواأل   ،ألنه يبتدئ ارارو  ديددو ًالمذهب

 ،ال تستحب في غير األولدى والثاني ،يتعوذ  ل ر عة (5)أحدهما (4)اوالن

 ،ولدم يصدحا فدي ال بيدر شديئا   ،طريقة القولين (6)والمصحا في الصاير

 .لو تر  في األولى عمدا  أو سدهوا  اسدتحب فدي الثانيدة وعلى الطريقين

 (( صالو لمن لم يقرأ بفاتحة ال تابال)) لقوله  ًوتتعين الفاتحة قوله

 ال))عندده (8)وفددي روايددة للددداراطني ،¢ودابددمددن حددديث ع (7)متفددق عليدده

وابددن  (9)وروار ابددن خ يمددة (( ئ صددالو ال يقددرأ فيهددا بفاتحددة ال تدداب ددت

لمدا  ًكال ركعاة قولاه .¢في صدحيحهما مدن حدديث أبدي هريدرو (10)حبان

                                                           

 (.326 3الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.110 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

 لم أا  عليه. (3)

 (.322 3والم موع للنووي ) ، (180 2البيان للعمراني ) :( انظر4)

الحاوي  :ور حه ال ويني. انظر ، وخطأر الماوردي ، ( االه ابن سيرين5)

 (.137 2ونهاية المطلب لل ويني ) ، (233 2للماوردي ) ال بير

 مخطوط"."أ[110 1( ]الشرح الصاير للرافعي 6)

باب و وب القرارو لإلمام  ،  تاب األذان ، (151 1) ( صحيا البخاري7)

 تاب  ، (206 3وصحيا مسلم ) ، (756والمأموم في الصلوات  لها برام )

 (. 394باب و وب ارارو الفاتحة في  ل ر عة برام ) ، الصالو

باب و وب ارارو أم ال تاب  ،  تاب الصالو ، (104 2( سنن الداراطني )8)

 (. 1225م برام )في الصالو وخل  اسما

باب ذ ر الدليل على أن  ،  تاب الصالو ، (248 1( صحيا ابن خ يمة )9)

 (. 490برام ) ، هو النقص‘ الخداج الذي أعلم النبي 

باب ذ ر ييقاع النقص على  ،  تاب الصالو ، (91 5( صحيا ابن حبان )10)

 :لباني. انظروصححه األ ، (1789الصالو يذا لم يقرأ فيها بفاتحة ال تاب برام )

 (.1786برام ) ، (298 3التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان )
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ان يقدرأ فدي  دل ر عدة  د))أن النبي ¢ عن أبي اتادو (1)روى البخاري

 (2)((لوا  مدا رأيتمدوني أصدليصد)) وهدذا مدر اولده  ،((بفاتحة ال تاب

ذا اسددتقبلت ي)) للمسددئ صددالته ولقولدده  ،دليددل علددى و ددوب الت ريددر

م اصدنر ذلد  فدي  دل ثد)) وفدي آخدرر ،((القبلة ف بر ثم أادرأ بدأم القدرآن

م ثد)) (6)ولفدظ الصدحيحين ،(5)والبيهقدي (4)وابن حبان (3)روار أحمد ((ر عة

والمدددراد  دددل ر عدددة بددددليل الر دددوع  ،((أفعدددل ذلددد  فدددي صدددالت   لهدددا

أي فد ن الفاتحدة تسدقط عنده  إل ركعة مسبوق   قوله .والس ود وغيرهما

¢ لحدددديث أبدددي ب دددرو ًبددده الر عدددةوتددددر   ،يذا لدددم يددددر  يال الر دددوع

روار  ((فر دددر ثدددم دخدددل فدددي الصددد  ،را دددر والنبدددي  ،خلد))أنددده

ويتحملهددا اسمددام  ،أنهددا وا بددة عليدده (8)واألصددا مددن  وائدددر ،(7)البخدداري

فيما يذا أدر  محددثا  أو فدي  أنه ال تحسب له الر عة وفائدته ،أ[46]ب 

في ون االستثنار هندا لنفدي اسدتقرار الو دوب ال لنفدي الو دوب  ،خامسة

 ً  سقوط الفاتحة في ر عة المسدبوا لديس ب يددر المصن  وحصْ  ،مطلقا  

                                                           

باب يقرأ في األخريين بفاتحة  ،  تاب األذان ، (155 1( صحيا البخاري )1)

 (.776ال تاب برام )

باب األذان للمسافر يذا  انوا  ،  تاب األذان ، (128 1( صحيا البخاري )2)

 (.631 ماعة برام )

 (.1917برام ) ، ¢(من حديث رفاعة ال راي 340 4أحمد )( مسند 3)

باب ذ ر الخبر الدال على أن  ،  تاب الصالو ، (88 5( صحيا ابن حبان )4)

فال تفعلوا يال بأم ال تاب(( لم يرد به ال  ر عن ارارو ما ورار فاتحة ))‘اوله 

 (.1787برام ) ، ال تاب

باب تعيين القرارو  ، لصالو تاب ا ، (522 2( السنن ال برى للبيهقي )5)

 (.3949برام ) ، المطلقة فيما روينا بالفاتحة

الذي ال يتم ‘ باب أمر النبي  ،  تاب األذان ، (158 1( صحيا البخاري )6)

 ،  تاب الصالو ، (211 3وصحيا مسلم ) ، (793برام ) ، ر وعه باسعادر

 (.397باب و وب ارارو الفاتحة في  ل ر عة برام )

باب يذا ر ر دون الص  برام  ،  تاب األذان ، (156 1ا البخاري )( صحي7)

(783.) 

 (.242 1( روضة الطالبين للنووي )8)
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أي  والبساملة منهاا قوله .ألنه يتصور سقوطها في مواضر  ما سيأتي

هدا فدي المصدح  مدر ألن الصدحابة أثبتو ً(1)آية مدن الفاتحدة بدال خدال 

وأ مر المسدلمون علدى  تابتهدا  ،ا تهادهم في ت ريدر مما سوى القرآن

بسدددم ه ب"ادددرأ  ن النبدددي أ))~ولمدددا روت أم سدددلمة ،(2)بخدددط القدددرآن

روار ابددن  ((فددي أول الفاتحددة فددي الصددالو وعدددها آيددة "الددرحيمالددرحمن 

 مدددا االددده فدددي شدددرح -واألصدددا  ،(4)والحدددا م (3)خ يمدددة فدددي صدددحيحه

والسدنة أن  ،أن ثبوتهدا بدالظن حتدى ي فدي فيهدا أخبدار اآلحداد -(5)المهذب

من  هة أحد  روي ذل  عن النبي  ،ي هر بها فيما ي هر بالفاتحة فيه

ومددنهم مددن هددو  ،مددنهم مددن هددو فددي  المدده نددص (6)وعشددرين صددحابيا  

وهي آية من  دل  ،(7)االه القمولي ،واألولى أن يصلها بالحمدلة ،استنباط

 ،أي منهدا وتشديداتها قوله .بعض آية (8)وفي اول   ،سورو ما عدا برارو

 ، دو  تفيده  ،والح م على التشديد ب ونه مدن الفاتحدة ،وهي أربر عشرو

ف ذا خفد  فقدد أسدقط حرفدا  مدن  ،أولهما سا ند حرفان غه أن المشد  سو  

ولاو أبادل  قوله .(9)االه األسنوي ،ولو شدد المخف   ا  وأسار ،الفاتحة

وألن  دل حدر   ،الخدتال  المعندى ًضاداا بظااء لام يصاح فاي األصاح

ولددو  ،لقددرب المخددرج وعسددر التمييدد  بينهمددا ًيصددا (10)والثدداني ،وا ددب
                                                           

 ، (319 3والرافعي في فتا الع ي  )، (182 2( ح ار العمراني في البيان )1)

 (.242 1وروضة الطالبين ) ، (33 3والنووي في الم موع )

والن م الوهاج  ، (101 2الوسيط )( ح ار ابن الصالح في شرح مش ل 2)

 (.114 2للدميري )

باب ذ ر الدليل على أن  ،  تاب الصالو ، (248 1( صحيا ابن خ يمة )3)

 (.493بسم ه الرحمن الرحيم آية من فاتحة ال تاب برام )

 (.848 تاب الصالو برام ) ، (356 1( المستدر  على الصحيحين )4)

 (.337 3( الم موع للنووي )5)

 (.114 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

 ( لم أا  عليه.7)

 (.114 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)

 تحقيق  محمد حسن. ، (417 1(   افي المحتاج لدسنوي )9)

 (.315 2والن م الوهاج للدميري ) ، (115 2الوسيط للا الي ) :( انظر10)
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 ما ينطق بها العرب لم يضدر  ،نطق بالقا  مترددو بينهما وبين ال ا 

 (2)و دد م البندددني ي ،(1)و دد م بدده فددي ال فايددة ، مددا صددرح بدده  ماعددة

يلدى  (4)ومال الطبري في شرح التنبيه ،بالصحة مر ال راهة (3)والروياني

واولدده ضددادا   ،وهددذا فددي القددادر المتعمددد أو مددن أم ندده الددتعلم ،الددبطالن

البار تدخل علدى المتدرو  ألن ًالصواب أن يقول ظار بضاد ايل ،بظار  

 ىث نث مث زث رث يت} ال علددى المددأتي بدده اددال ه تعددالى

 مل يك} تعدالى عند اوله (6)ل ن ح ى الواحدي ، ( 5) {ىف يث

بدلت الخاتم بالحلقة يذا سدويته حلقدة  (1)عن الفرار (8)عن ثعلب ( 7) {ىل

                                                           

 (.126 3(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

 (.269 4الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.260 2( بحر المذهب للروياني )3)

 ( لم أا  عليه.4)

 .108سورو البقرو ( 5)

ويمام  ، صاحب التفسير ، النيسابوري الشافعي ( علي بن أحمد الواحدي6)

والقاضي أبي ب ر الحيري  ، سمر من: أبي طاهر بن محمش ، علمار التأويل

وعبد ال بار بن محمد  ، وغيرهم.وحدث عنه: أحمد بن عمر األرغياني

صن  التفاسير الثالثة: البسيط والوسيط  ، وطائفة أ برهم الخواري ، الخواري

توفي  ، وله شعر رائق ، والو ي  وله أيضا:  تاب الدعوات وغيرها

وسير أعالم  ، (303 3ان )وفيات األعيان البن خل  :هـ(. انظر468سنة)

 (.342-339 18النبالر للذهبي )

 .56سورو النسار ( 7)

( أبو العباس أحمد بن يحيى بن  يد بن سيار النحوي الشيباني بالوالر 8)

سمر ابن العرابي  ، المعرو  بثعلبً  ان يمام ال وفيين في النحو واللاة

 ، بن األنباري وغيرهموال بير بن ب ار وروى عنه األخفش األصار وأبو ب ر ا

و ان ثقة ح ة صالحا  مشهورا  بالحفظ وصدا الله ة والمعرفة بالعربية 

من تصانيفه:  ، مقدما  عند الشيوخ منذ هو حدث ، ورواية الشعر القديم

وغير "معاني القرآن"و تاب ، القرارات""و تاب ، اختال  النحويين"" تاب

 ، (102 1وفيات األعيان البن خل ان ) :ر(. انظر291توفي سنة ) ، ذل 

 (.7-5 14وسير أعالم النبالر للذهبي )
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على  عن العرب دل   ف ن صا   ،(2)وبدلت الحلقة بالخاتم يذا سويتها خاتما  

ار مدر نقدل ثعلدب موافقة عبدارو الفدر  ويال في فيه  ،صحة تعبير المصن 

فمعندى  ،أن اسبدال هدو اس الدة ثم الواحدي لها مر اول أهل اللاة أيضا  

ألن النبدي ًويجاب ترتيبهاا وموالتهاا قوله .أ ال الضاد بالظار عبارته

  وعليدده  (3))ارارتهددا( خرا  ين تعمددد بطلددتم مددؤَ فلددو اددد   ،ارأهددا  ددذل

وين  ،(4) دذا االده الرافعدي، فتبطل صدالته ،ر المعنىاستئنافها يال أن ياي  

 ،ب يال أن يطول فيستأن  القراروبالمؤخر وبنى على المرت   سها لم يعتد  

والمدواالو أن  ،أيضا  ل ان لده و ده يبنيالعمد أنه  ولو ايل (5)اال السب ي

فاإن  قولاه .(6)ل يال بقددر التدنفسخدوال ت ،يصل ال لمدات بعضدها بدبعض

 ددان ارآنددا  أم  وسددوار   ،ر أم اددل   ث دد أي سددوار   قطااع المااوالة كاار  ل ذِ تخل اا

وهم ألن االشتاال به ي د ًوالتسبيا للداخل ، التحميد عند العطاس ،غيرر

فد ن أتدى بالقليدل  ،وهدذا يذا  دان ذا درا  للصدالو ،اسعراض عن القدرارو

فااإن  قولااه .(7)االدده السددب ي .علددى الصددحيا المنصددوص ناسدديا  لددم يضددر  

أي  إمامه وفتحه عليه كتأمينه لقراءةِ  بالصالةل  ر المتخل  أي الذ ِ  قتعل  

ته عنددد آيددة ذارأهددا اسمددام واسددتعا  سددؤاله عنددد آيددة رحمددة   ،ونحوهمددا
                                                                                                                                                             

ار مر أنه لم ي ن  ، ( أبو   ريا يحيى بن  ياد األسدي العالمة1) اشتهر بالفر 

صاحب  ، يعمل الِفرار وال يبيعها وينما سمي بذل  ألنه  ان يفري ال الم

وعلي بن حم و  ، عليومندل بن  ، يروي عن: ايس بن الربير ، ال سائي

 ، ومحمد بن ال هم السمري ، وروى عنه: سلمة بن عاصم ، ال سائي

اال ابن األنباري: لو لم ي ن ألهل باداد وال وفة من  ،  ان ثقة ، وغيرهما

 :ل فى.من تصانيفه ، النحاو يال ال سائي والفرار

"" تاب  ، (207سنة ) ، مات في طريق الحج ، الحدود"و"المعاني"و"البهي 

وسير أعالم النبالر  ، (181-176 6وفيات األعيان البن خل ان ) :انظر

 (.121-118 10للذهبي )

 (.387برام ) ، (602 1( أخر ه البيهقي في شعب اسيمان )2)

 والصواب ما أ ثبت.  ، ارارتها :ب""وفي نسخة ، ارارته :أ""( في نسخة3)

 (. 328 3( فتا الع ي  للرافعي )4)

 تحقيق   عبدالم يد السبيل. ، (392 1للسب ي )( االبتهاج 5)

 (.117 2والن م الوهاج للدميري ) ، (357 3الم موع للنووي ) :( انظر6)

 تحقيق   عبدالم يد السبيل. ، (392 1( االبتهاج للسب ي )7)
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فد ن العدرب تقدول فدي  ،هو تلقين اآلية عندد التواد  فيهدا والفتا ،عذاب  

عليدده بضددم الهمدد و وتخفيدد  ال دديم علددى البنددار للمفعددول  رتددج  أ   التوادد 

فددتا  ،فددي الددرد ويقدول ،(1)يذا أغلقتدده "البدداب ارت دت  " ارتا دا  مددن اددولهم

 .بدل يذا سد ت ،وال يدرد عليده مدا دام تدردد اآليدة (2)في التتمدةاال  ،عليه

ألن المدأموم منددوب يلدى  ًأي فدال يقطدر القدرارو فاي األصاح ،فاال قوله

دب يليهدا لدم ي دن اشدتااله بهدا فلمدا ن د ،علدى أشدهر الدو هينهذر األمور 

قطعهدا ي (4)والثداني ،(3)وهم اسعراض عدن القدراروعند عروض أسبابها ي  

 أ[42أي مدواالو الفاتحدة ]أ  ويقطاع قولاه . الحمد عند العطداس وغيدرر

وهو المشدعر ب عراضده عدن القدرارو مختدارا   دان أو  ،السكوت الطويل

ومدا ذ درر المصدن  محلده يذا  ،والتوا  في القدرارو ، السعال لعارض  

 النسديان  عيدارساو ،يضدر   وايدل ،فد ن  دان ناسديا  لدم يضدر ، ان عامدا  

  .(6)في ال فاية (5))االه(

نية اطر الصالو  لو نوى اطر القرارو ولم يس ت لم تبطل بخال   فرع

ألن النيددة ت ددب يدامتهددا فددي الصددالو ح مددا  والقددرارو ال تفتقددر يلددى نيددة 

ومقتضدددار أن نيددة اطدددر الر ددوع وغيدددرر مدددن  ،(7)خاصددة االددده الرافعددي

 يسدير   أي سد وت   وكذا يسير قوله.(8)االه في المهمات .األر ان ال تؤثر

                                                           

والمصباح المنير للفيومي  ، (317 1الصحاح لل وهري ) :( انظر1)

 ر ت ج"."مادو ، (182)ص

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (554-553 1اسبانة للمتولي ) (  تتمة2)

 (.117 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.125 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

 والصواب ما أثبت.  ، االه :ب""وفي نسخة ، اال :أ""( في نسخة5)

على  ول ن وافت عليه في حواشي الشرواني ، ( لم أا  عليه في ال فاية6)

 منسوبا  يليه.  ، ( وغيرر42 2) تحفة المحتاج

 (. 329 3( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (. 55 3( المهمات لدسنوي )8)
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 ،(1)ال تمددداع السددد وت والقصدددد ًصاااد باااه قطاااع القاااراءة فاااي األصاااحق  

 قولاه .م تمعدا   فدال يضدر   ،ألن  ال  منهما ال يضدر منفدردا   ًال (2)والثاني

وال النظددر فددي  ،مب[ يم ندده الددتعل  46أي ولددم ]ب  فااإن جهاال الفاتحااة

 فََساْبع  آياات   ،وال التلقدين مدن غيدرر أو يعدارو   أو ي ارو   بشرار   مصح   

يذا أحسن ارآنا  غير الفاتحة وال يتر م عدن  أي فيل مه ارارو سبر آيات  

وين  انددت  ،ه دون سددبر  ئددوال ي  ، ألن القددرآن بددالقرآن أشددبه ًالفاتحددة

ويسدتحب  ،فيرعدى فدي بددلها ،فيهدا ألن عددد اآلي مرعديٌّ  ًآيات طواال  

يشدترط اشدتمال هل و ،لت ون الثامنة بدال  عن السورو ،ارارو ثمان آيات

فااإن  ،متواليااة قولااه .(3)فيدده و هددان ،الفاتحددة  ودعددار   البدددل علددى ثنددار  

األصاح المنصاوص  قلات ،ألن المتواليدة أشدبه بالفاتحدة ًعجز فمتفرقاة

 ، ما في اضدار رمضدان وهللا أعلم ،جواز المتفرقة مع حفظه متوالية

أمددا يذا لددم يقدددر علددى  واددال ،(4)االدده السددب ي ،ونددص عليدده العراايددون

والمعتمدد مدا  (5)ادال األسدنوي ،المتفرادةفال خدال  فدي  دوا   ،المتوالية

ف ن الدذين اسدتند يلديهم المصدن  فدي  دوا  المتفرادة لدم  ،ذ رر الرافعي

بل يصا حمل يطالاهدم علدى مدا  ،يصرحوا بال وا  عند حفظ المتوالية

  .ايدر غيرهم

يذا حفددظ آيددة أو آيتددين مددن الفاتحددة و ددب ت ريددرر ين لددم يحسددن   فاارع

 ،ويراعدي الترتيدب ،(6)ل البااي علدى األصدادلبااي بدال  ويال ارأر مر با

وين أحسن آية أو آيتين من غيرها ارأر على األصدا وأتدى بالدذ ر عدن 

 .ي رر ما يحفظه في الصورتين حتى يبلغ اددر الفاتحدة (1)وايل ،(7)البااي
                                                           

وبحر المذهب للروياني  ، (545 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر1)

 (. 243 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (30 2)

والدميري في الن م الوهاج  ، (357 3( ح ار النووي في الم موع )2)

(2 118 .) 

 (. 119 2الن م الوهاج للدميري ) :( ح اهما المحب الطبري. انظر3)

 تحقيق   عبدالم يد السبيل. ، (395 1( االبتهاج للسب ي )4)

 تحقيق  محمد حسن. ، (428 1(   افي المحتاج لدسنوي )5)

 (. 147 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر6)

 (.376 3الم موع للنووي ) :( انظر7)
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للمسير  لقوله  ًأتى بذكرأي عن المتوالية والمتفراة  فإن عجز قوله

لفدظ  (( ن  ان مع  ادرآن فداارأ ويال فاحمدد ه و بدرر وهللدهف))صالته

يتعدين سدبحان  وايدل ،(3)وال يتعين ذ ر على األصدا ،(2)الترمذي وحسنه

ه والحمدددد ا وال يلددده يال ه وه أ بدددر وال حدددول وال ادددوو يال بددداا 

 (4)روار ابدن حبدان ((علمه لمن ال يسدتطير الدتعلم ن النبي أل))ًوت فيه

وعلى هذا  ،ن سبعا  ل ملي   ً لمتان من الذ ري ب معها  (6)وايل ،(5)وغيرر

ألنهمدا رويدا فدي ً"وما لم يشأ لم ي ن ،ما شار ه  ان" ولى أن ي ونااألَ 

لو تم ن من ارارو الفاتحة ابل الشروع في البدل  فرع .(7)بعض األخبار

 ،وين  ان بعد الفراغ منده ،ه على الصحيائانثأو ذا في  ،ل مه ارارتها

  .(8)فالمذهب أنه ال يل مه ارارتها ،وابل الر وع

 ،في ايام الدعار المحض مقام الذ ر (9)تردد الشي  أبو محمد فرع

أن ما يتعلق باآلخرو يقوم دون  (3)والمصن  (2)والا الي (1)ور ا اسمام
                                                                                                                                                             

 (.541 2) الحاوي ال بير( ذ رع و ها  الماوردي في 1)

باب اساامة  ،  تاب ايام الليل وتطوع النهار ، (100 2( سنن الترمذي )2)

في السنن ال برى  وأخر ه النسائي ، (1643لمن يصلي وحدر برام )

باب اساامة لمن يصلي وحدر برام  ،  تاب ايام الليل وتطوع النهار ، (247 2)

( 252 1وصححه األلباني في تحقيقه لمش او المصابيا للتبري ي ) ، (1643)

 (.804برام )

 (.377 3والم موع للنووي ) ، (342 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

باب ذ ر الخبر المدحض  ،  تاب الصالو ، (117 5)( صحيا ابن حبان 4)

برام  ، اول من أمر لمن لم يحسن ارارو فاتحة ال تاب أن يقرأها بالفارسية

وحسنه األلباني في التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان  ، (1810)

 (.1807( برام )310 3)

طيالسي وأبو داود ال ، (19161( برام )356 4( أخر ه أحمد في مسندر )5)

 (.851برام ) ، (157 2في مسندر )

 (.162 3و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (198 2البيان للعمراني ) :( انظر6)

 (.120 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

 (.246 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر8)

 (. 145 2( نهاية المطلب لل ويني )9)
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  ئه يذا لم يوال  فقال ،على خالفه (4)ونص في األم ،ما يتعلق بالدنيا

االه في  ،والدعار ال يدخل في الذ ر ،حسن يقرأ يال ذ ر ه ع  و لي  

 ول يجوز نقص حروف البدل عن الفاتحة في األصح قوله .(5)المهمات

 ،(6)أ ان البدل ارآنا  أم غيرر  ما ال ي و  النقص عن آياتها أي سوار  

باعتبار أن  ،وخمسون حرفا  بالبسملة وخمسة   وحرو  الفاتحة مائة  

 ،ومائة واثنان وأربعون بدون اعتبارر ،د عن حرفينالحر  المشد  

 (8)والثاني ،باألل  ي يد حرفا   ( 7) {ٺ ٺ}وعلى ارارو 

 ،اصير ف نه ي و  اضاؤر في يوم   ،ي و   ما فاته صوم يوم طويل

من  بقدر حرو   ل آية   حرو   ل آية  شترط أن ي ون عدد ال ي   .نعم

يشترط  (10)وايل ،(9)الفاتحة حتى ي و   عل آيتين مقام آية من الفاتحة

في البدل يذا  ىوال يراع ،أن ال تنقص  ل آية عن اآلية التي يقابلها

وفي الحرو   ،وين  ان ارآنا  تراعي اآليات ، را  يال الحرو  ان ذِ 

ا حسن فإن لم ي   قوله .(11)الخال  أي من القرآن وال من الذ ر وال  شيئا

ر ف ذا تعذ   ،ألنه مأمور بالقيام والقرارو ًوقف قدر الفاتحة ،مأم نه التعل  
                                                                                                                                                             

 (.146 2( المر ر السابق )1)

الوسيط للارالي ومعه التنقيا للنووي  :انظر ، و في البسيط للا الي( ه2)

(2 118.) 

 (.378 3( الم موع للنووي )3)

 (.123 1( األم للشافعي )4)

 (.59 3( المهمات لدسنوي )5)

والن م الوهاج للدميري  ، (162 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر6)

 (.106 1و فاية األخيار للحصني ) ، (121 2)

 .4سورو الفاتحة ( 7)

والرافعي في فتا الع ي   ، (105 2( و ه ح ار الباوي في التهذيب )8)

 (.374 3والنووي في الم موع ) ، (337 3)

 (.157 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر9)

 (.337 3( و ه ح ار الرافعي في فتا الع ي  )10)

 (.377 3موع للنووي )الم  :( انظر11)
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 ،أي ل ل اارئ آمين سن عقب الفاتحةوي   قوله .أحدهما ل مه اآلخر

يذا  ان رسول ه  )) اال ،¢روى أبو هريرو لما ًوفي الصالو آ د

 (1)صححه ابن حبان ((آمين واال ،فرغ من ارارو أم القرآن رفر صوته

 ، دا   لطيفة   س تة   ،وال الضالين وآمين ويستحب بين اوله ،(2)والحا م

فيحمل ما ذ رر المصن  من التعقيب عليه  ،ليعلم أن آمين ليست بقرآن

رر لم يفت يال بالشروع في السورو أو ف ن أخ   ،ال على االتصال

ويستحب لإلمام أن يس ت بعد الفاتحة  ،(3)االه في التحرير .بالر وع

عن الباوي و  م في شرح  (4)ادر ارارو المأموم لها ح ار الرافعي

 ًارو ثم اال والمختار القراروأنه يشتال بذ ر أو دعار أو ار (5)المهذب

خفيفة الميم  قوله .(6)ب بفتا العين و سر القا قِ وعَ  ،ألن هذا موضعها

وهي مبنية على  ،ب اسم فعل بمعنى است وآمين ،ويجوز القصر ،بالمد

أي ال ابله  ن مع تأمين إمامهم  ؤَ وي   قوله .نت   ف ن وا  عليها س   ،الفتا

فمن  ،ف ن المالئ ة تؤمن ،ن اسمام فأمنواذا أم  ي))لقوله  ًوال بعدر

 ،(7)اللفظ للبخاري ((وافق تأمينه تأمين المالئ ة غفر له ما تقدم من ذنبه

ف ن  ،يستحب فيه مقارنة اسمام يال هنا وليس لنا شير   ،(8)ومعنار لمسلم

اعلم أن التأمين  ويجهر به في األظهر قوله .ن عقبهلم تتفق المقارنة أم  

 هر به اسمام فيَ  ،وأما في ال هرية ،ةؤتى به سرا  في الصلوات السري  ي  

                                                           

باب ذ ر الخبر  ،  تاب الصالو ، (112-111 5( صحيا ابن حبان )1)

 ، (1806برام ) ، المدحض اول من  عم أن هذر السنة ليست بصحيحة

 (.1803( برام )308 3التعليقات الحسان لدلباني ) :وصححه األلباني. انظر

برام  ، لوهابمن حديث عبدا ، (345 1( المستدر  على الصحيحين )2)

(812.) 

 (. 247 1( تحرير الفتاوي للعرااي )3)

 (.312-311 3( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (. 364 3( الم موع للنووي )5)

 (.186مختار الصحاح للرا ي )ص :( انظر6)

 (.6402باب التأمين برام ) ،  تاب الدعوات ، (85 8( صحيا البخاري )7)

باب التسمير والتحميد والتأمين  ،  تاب الصالو ، (306 1( صحيا مسلم )8)

 (.410برام )
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 را  وفي المأموم وهي مسألة ال تاب ط   ،لدحاديث ًأ[47والمنفرد ]ب 

وهو  ،على اولين أظهرهما (2)وفي شرح المهذب (1)أصحها عند الرافعي

 اال ،¢عن أبي هريرو (3)لما روى ابن ما ة ًب[ أنه ي هر42القديم ]أ 

 اال ،غير الماضوب عليهم وال الضالين يذا اال ان رسول ه  ))

وألن  ،((حتى يسمعها أهل الص  األول فيرتج بها المس د ،آمين

فيتبعه في ال هر  ما  ،وينما هو لقرارو اسمام ،تأمينه ليس لقرارو نفسه

وين  ان  ،بالت بيروال ديد أنه ال ي هر  ما ال ي هر  ،يتبعه في التأمين

ن اسمام ،اسمام ي هر به ف ن لم  ،ومحل الخال  في المأموم يذا أم 

فيأتي  ،ليسمعه اسمام ًفيستحب للمأموم التأمين  هرا  بال خال  ،يؤمن

 عن صاحب الذخائر (5)وفي المهمات ،(4) ذا االه في شرح المهذب ،به

ح ار الرافعي وما ذ رر عن الذخائر  ،أن بعضهم أ رى القولين فيه

ويال فقوالن نبه عليه ابن ، وايل ين لم ي هر اسمام  هر لنفسه بقوله

ن أ))¢لما روى أبو اتادو ًسورة بعد الفاتحة سن  وت   قوله .(6)العماد

 ، ان يقرأ في الظهر في األوليين بأم ال تاب وسورتين رسول ه 

ل في الر عة ويطو   ،ويسمعنا اآلية ،وفي الر عتين األخريين بأم ال تاب

وه ذا في  ،وه ذا في العصر ،ما ال يطول في الر عة الثانيةاألولى 

من  ة بقرارو شير  ن  وتتأدى السُّ  ،واللفظ للبخاري ،(7)متفق عليه ((الصبا

                                                           

 (.349-348 3( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.364 3( الم موع للنووي )2)

باب ال هر  ، والسنة فيها ،  تاب ياامة الصالو ، (278 1( سنن ابن ما ة )3)

 ،  تاب الصالو ، (246 1وأخر ه أبو داود في سننه ) ، (853بآمين برام )

ضعي   :وضع  يسنادر األلباني. انظر ، (934باب التأمين ورار اسمام برام )

 (. 166(برام )355 1أبي داود )

 (.364 3( الم موع للنووي )4)

 (.62 3( المهمات لدسنوي )5)

 مخطوط"."ب[146 1( التعقيبات على المهمات البن العماد ]6)

ب يقرأ في األخريين بفاتحة با ،  تاب األذان ، (155 1( صحيا البخاري )7)

باب القرارو  ،  تاب الصالو ، (267 3وصحيا مسلم ) ، (776ال تاب برام )

 (.451في الظهر والعصر برام )
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عن أبي سعيد  (1)لما روى أبو داود ًالقرآن بعد الفاتحة

ل ن صرح  ،((مرنا أن نقرأ بفاتحة ال تاب وما يتيسرأ  ))¢الخدري

بأن السورو أفضل من بعض سورو وين  (2)الرافعي في الشرح الصاير

م السورو واول المصن  بعد الفاتحة احتر  به عما يذا اد   ، ان أطول

وعما يذا  ،(4)المنصوص (3)ف نها ال تحسب على المذهب ،على الفاتحة

 ما في شرح  ،المرو الثانية ال تحسب عن السوروف ن  ، رر الفاتحة

وعلله بأن  ،نه ال خال  فيهي واال ،عن المتولي وغيرر (5)المهذب

ين أراد أن  (6)اال ابن العماد ،الشير الواحد ال يؤدى به الفرض والنفل

 ،فصحيا ،الشير الواحد ال يؤدى به الفرض والنفل في حالة واحدو

به الفرض ثم ي رر  ىف نه يؤد ،بالت بيرفمنتقض  ،وين أراد في حالين

والر ن ال يشرع ت رارر على  ،واألولى التعليل بأن الفاتحة ر ن ،للنفل

لعدم  ًفلو ارأ بعض الفاتحة عوضا  عن السورو أ  أر ،االتصال

 قوله .أنها تحسب (7)وفي شرح التع ي  لمصنفه ،انتهى، الر ن رت رير

لحديث أبي  ًفيهما أي ف نها ال تسن   إل في الثالثة والرابعة في األظهر

وأفتى به  ،(11)والبويطي ،(10)وهذا القول نص عليه في القديم (9)،(8)¢اتادو

                                                           

باب من تر  القرارو في صالته  ،  تاب الصالو ، (216 1( سنن أبي داود )1)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (818بفاتحة ال تاب برام )

 (.777( برام )401 3)

 مخطوط"."ب[113 1( الشرح الصاير للرافعي ]2)

 (.388 3والم موع للنووي ) ، (29 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر3)

 (.131 1( األم للشافعي )4)

 (.388 3( الم موع للنووي )5)

 مخطوط"."أ[147 1( التعقيبات على المهمات البن العماد ]6)

 أا  عليه.  ( لم7)

 (.494)ص( سبق تخري ه في 8)

 (.225 1وفتاوى ابن الصالح ) ، (154 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر9)

 (.247 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر10)

 (.145)ص ( مختصر البويطي11)
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فيهما أيضا  يال أنها  سن  أنها ت   (2)نص عليه في األم والثاني ،(1)األ ثرون

لحديث أبي  ًتبعا  ل ماعة من العراايين(3)واختارر السب ي ،ت ون أاصر

الظهر في الر عتين األوليين في  ل   ان يقرأ في ن النبي أ))¢سعيد

 ر عة ادر ثالثين آية وفي األخرتين ادر خمس عشرو آية أو اال

وفي العصر في الر عتين األوليين في  ل ر عة ادر  ،نص  ذل 

اال  ،(4)روار مسلم ((وفي األخريين ادر نصفه ذل  ،خمس عشرو آية

الفاتحة محسوبة وهذا ين حمل على  ملة القيام حتى ت ون  (5)السب ي

منه ااتضى يثبات السورو في األخيرتين من الظهر دون األخيرتين من 

األصحاب لم  ل ن   ،ألن نص  الخمسة عشر هو ادر الفاتحة ًالعصر

أي وين فإن سبق بهما قرأها فهما على النص وهللا أعلم  قلت .يفراوا

صالته  لئال تخلوا ًارأ السورو في األخيرتين ،سبقه اسمام باألوليين

ولو  ان اسمام بطير  ، ما ال ي هر فيهما ،ال (6)وايل ،من سورتين

فقرأ المسبوا السورو فيما أدر  لم يعدها في األخيرتين يال يذا  ،القرارو

أي في الصالو  ول سورة للمأموم قوله .النا يقرأ السورو في  ل ر عة

رأ في صالو الف ر فثقلت عليه ا))ألنه  ًبل يستمع ،ال هرية

فال تفعلوا  اال ،نعم النا ،لعل م تقرؤون خلفي اال ،فلما فرغ ،القرارو

 (2)وحسنه وابن حبان (1)والترمذي (7)روار أبو داود ((يال بفاتحة ال تاب

                                                           

والنووي في الم موع  ، (355 3( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )1)

(3 387.) 

 (.218 3( األم للشافعي )2)

 تحقيق   عبدالم يد السبيل. ، (408 1( االبتهاج للسب ي )3)

باب القرارو في الظهر والعصر  ،  تاب الصالو ، (268 3( صحيا مسلم )4)

 (.452برام )

 تحقيق   عبدالم يد السبيل. ، (408 1ي )( االبتهاج للسب 5)

 (.127 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

باب من تر  القرارو في صالته  ،  تاب الصالو ، (217 1( سنن أبي داود )7)

ضعي  أبي  :انظر ، وضع  يسنادر األلباني ، (823بفاتحة ال تاب برام )

 (.146برام ) ، (318 1داود)
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 (4)للفاراي (3)وفي فوائد المهذب ،واالستماع مستحب ،في صحيحه

أي بحيث لم يسمر أو سمر صوتا  ال  دع  فإن بَ  قوله .ال  م بو وبه

 (6)والثاني ،(5)يذ ال معنى لس وته ة قرأ في األصحأو كانت سري   ر ي مي  

 ،(7) ما االه الرافعي ،ح مه ح م البعيد واألصم   ،سطالا الحديث ًال

 ما   م به في شرح  ،لحقها بالسريةويسرار اسمام بال هرية ي  

  .(8)المهذب

ولإلمام المنفرد ال هر في األدار  ،مطلقا   يسن للمأموم اسسرار  فرع

 ،عدا ذل  واسسرار فيما ،في الصبا واألولين من المارب والعشار

 ،ولمن اضى فائتة الليل بالليل أن ي هر أو فائتة النهار بالنهار أن يسر

فاالعتبار بوات القضار على  ،ومن اضى فائتة النهار ليال  أو ع س

فح مها ح م  ،ةوين  انت نهاري   ،ل ن صالو الصبا ،(9)األصا

الليل في ال هر ولواتها ح م  ،ب[ الصلوات ال هرية يذا اضيت47]ب 

وأما  ،حتى لو اضى فيه الظهر أو العصر أو المارب أو العشار  هر
                                                                                                                                                             

باب ما  ار في القرارو خل  اسمام برام  ، (116 2)( سنن الترمذي 1)

(311.) 

باب ذ ر الخبر المصرح بأن  ،  تاب الصالو ، (86 5( صحيا ابن حبان )2)

 (.1785الفرض على المأمومين ارارو فاتحة ال تاب  هو على المنفرد سوار )

 (.362 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر3)

الفاراي الفقيه الشافعيً من شيوخه: أبي عبد ه محمد ( الحسن بن يبراهيم 4)

و ان  اهدا   ، وأبي يسحاا الشيرا ي صاحب المهذب وغيرهم ، ال ا روني

وعليه تفقه فقيه الشام أبو سعد بن أبي عصرون والصائن ابن عسا ر. ، متورعا  

(. ر528و انت وفاته سنة ) ، على المهذب والفتاوى الم موعة"الفوائد"له  تاب

وسير أعالم النبالر للذهبي  ، (77 2وفيات األعيان البن خل ان ) :انظر

 (.57 7وطبقات السب ي ) ، (608 19)

 (.386 3الم موع للنووي ) :( به اطر العراايون أو  مهورهم. انظر5)

 المر ر السابق.  :( ح ار الخراسانيون. انظر6)

 (.311 3( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.364 3ووي )( الم موع للن8)

 (.524 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)
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ويتوسط بين ال هر واسسرار بالليل  ،سر فيها بالنهارالنوافل المطلقة في  

وت هر  ،المرأو ارارتها بحضرو الر ال األ انب سر  وت   ،(1)على األصا

 (4)ل في المهماتاا ،(3)والخنثى مثلها  ما في الروضة ،(2)فيما سوار

ألن النبي  ًسن للصبح والظهر طوال المفصلوي   قوله .والفتوى عليه

(( ان يقرأ في الصبا ما بين الستين يلى المائة)) وفي  ،(5)متفق عليه

ان يقرأ في الف ر بقا   ))‘أنه ¢ عن  ابر بن سمرو (6)صحيا مسلم

انت صالو الظهر  )) اال¢ عن أبي سعيد الخدري (7)وفيه ((ونحوها

فيتوضأ ثم  ،فيقضي حا ته ثم يأتي أهله ،فينطلق أحدنا يلى البقير ،تقام

وتستحب  ،((في الر عة األولى ورسول ه  ،ير ر يلى المس د

وأول المفصل الح رات على األصا  ،القرارو على ترتيب المصح 

وسمي  ،القتال وايل ،اا  وايل ،(9)التنبيه ولاات ،(8)في الداائق

 ،(10)لقلة المنسوخ فيه وايل ،ل ثرو الفصول بين سورر ًبالمفصل

ويستحب تطويل القرارو في الصبا على القرارو في الظهر خالفا  لما 

                                                           

 (.248 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 (.128-127 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

 (.248 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.71 3( المهمات لدسنوي )4)

باب القرارو في الف ر برام  ،  تاب األذان ، (153 1( صحيا البخاري )5)

باب القرارو في الصبا  ،  تاب الصالو ، (275 3وصحيا مسلم ) ، (771)

 (.461برام )

باب القرارو في الصبا برام  ،  تاب الصالو ، (274 3( صحيا مسلم )6)

(458.) 

باب القرارو في الظهر والعصر  ،  تاب الصالو ، (271 3( صحيا مسلم )7)

 (.454برام )

 (.43داائق المنهاج للنووي )ص( 8)

 (.65( تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص9)

 المصدرين السابقين.  :( انظر10)
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أنه لو ارأ في الصبا أو الظهر  عن األصحاب(1)وفي الشامل ،أفهمه

رأ في ا))ألنه  ًخار ا  عن السنةأوساط المفصل أو اصارر ال ي ون 

ويستحب للمسافر أن يقرأ في  ،(3)روار أبو داود ((  (2) {رث يت}الصبا 

الثانية وفي  ،  (4) {يل ىل مل خل}األولى من الصبا 

أن استحباب الطوال واألوساط لإلمام  (5)وفي شرح المهذب ،اسخالص

نقال  عن  (6)و  م في ال فاية ،ويال فيخف  ،المأمومين ذل عند ييثار 

طيل ما وأما المنفرد في   ،والقاضي حسين باالستحباب مطلقا   ،اسمام

اال  ألن النبي  ًوللعصر والعشاء أوساطه قوله أ[43]أ  .شار

 ( 9) {مي زي ري}  (8) {زي ري ٰى ين}و (7) {ٱ ٻ ٻ}ـ اارأ ب ¢لمعاذ
 ٰى ين}بال معة والمنافقين و األوساط (11)ل السب يومث   ،(10)متفق عليه

                                                           

  تحقيق  فيصل الهاللي. ، (754 1( الشامل البن الصباغ )1)

 .1( سورو ال ل لة 2)

باب الر ل يعيد سورو واحدو  ،  تاب الصالو ، (215 1سنن أبي داود ) (3)

 (.816في الر عتين برام )

 .1( سورو ال افرون 4)

 (.384 3( الم موع للنووي )5)

 (.148 3(  فاية النبيه البن الرفعة )6)

 .1( سورو الشمس 7)

 .1( سورو األعلى 8)

 .1( سورو الليل 9)

باب من ش ا يمامه يذا طول  ،  تاب األذان ، (142 1( صحيا البخاري )10)

باب القرارو في  ،  تاب الصالو ، (339 1وصحيا مسلم ) ، (705برام )

 (.465العشار برام )

 تحقيق   عبدالم يد السبيل. ، (412 1( االبتهاج للسب ي )11)
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والظاهر أنه أراد التنبيه على أولها  ،  (2) {مي زي ري} ( 1) {زي ري

التمثيل لدوساط بال معة والمنافقين عن  (3)ونقل في ال فاية ،وأواخرها

ومنها  ،طواله يلى عم (5)في التنقيب (4)واال ابن معن ،البندني ي وغيرر

وللمغرب  قوله .ومنها يلى آخر القرآن اصارر ،أوساطه يلى الضحى

 خل}و ( 6) {يل ىل مل خل} ان يقرأ فيها )) ألنه  ًقصاره

باألعرا   وأما ارارو النبي  ،(8)روار ابن ما ه((  (7) {يل ىل مل

 (10) { ٻ ٻ ٱ}ولصبح الجمعة  قوله .فدليل على ال وا  ،وغيرها (9)فيها

 ،من فعل النبي  (1)ثبت ذل  في الصحيحين  (11) {مخ جخ}وفي الثانية 

                                                           

 .1آية ( سورو األعلى 1)

 .1آية ( سورو الليل 2)

 (.148 3)(  فاية النبيه البن الرفعة 3)

تفقه  ، ( محمد بن معن بن سلطان شمس الدين أبو عبد ه الشيباني الدمشقي4)

س  ، للا الي"الوسيط"وحفظ  تاب ، بحلب على ابن شداد وسمر وحد ث ودر 

و ان فقيها  يماما  مناظرا  أديبا  اارئا   ، بالظاهرية البرانية التي بظاهر دمشق

طبقات ابن  :ر(. انظر640توفي سنة )"ذبالتنقيب على المه"له  تاب ، بالسبر

 (. 89 2شهبة )

 والارر البهية للسني ي ، (55 2) تحفة المحتاج البن ح ر الهيتمي :( انظر5)

(1 327.) 

 .1 آيةال افرون ( سورو 6)

 .1 آية ( سورو اسخالص7)

باب القرارو  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (272 1( سنن ابن ما ة )8)

 وصححه األلباني في مش او المصابيا ، (833في صالو المارب برام )

 (.849(برام )268 1)

باب القرارو في  ،  تاب األذان ، (153 1في صحيحه ) ( أخر ه البخاري9)

 (.764المارب برام )

 .2-1آية ( سورو الس دو 10)

 .1( سورو اسنسان آية 11)
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ل ن األغلب ما  ،(3)أنه ارأ غير ذل  واد ثبت عن النبي  (2)اال السب ي

ال يستحب أن يقرأ غير الس دو من سور  (4)عن الفارايو ، رذ  

ولو اآلية  ،ارأ بعضها ،ف ن ضاا الوات عن ارارو  ميعها ،الس دات

 ىل مل} لقوله تعالى ًالخامس الركوع قوله .التي فيها الس دو

أن ينحني أي بالنسبة يلى القائم  وأقله ،  (5) {مم ام يل

ال ألنه بدون ذل   ًأي لو أراد وضعهما عليه قدر بلوغ راحتيه ركبتيه

فلو طالت يدار أو اصرتا أو  ،لقةخِ وهذا عند اعتدال ال ،يسمى ر وعا  

والبد أن تحصل هذر الصفة باالنحنار  ،طر شير منهما لم يعتبر ذل ا  

ولو لم  ،ناس أو به مر انحنار يسير لم ي  خفلو حصلت باالن ،وحدر

يم نه ذل  يال بمعين أو باعتماد على شير أو بأن ينحني على شقه 

ف ن ع   أومأ بطرفه من  ،ف ن لم يقدر انحنى القدر المم ن ،ل مه

وهي بطن ال   يقتضي عدم اال تفار  ،وتعبيرر بالراحة ،ايام

م ث)) لقوله  ًبطمأنينة   قوله .وفيه نظر (6)اال األسنوي ،باألصابر

الطمانينة في  دُّ عِ ومنهم من ي   ،(7)متفق عليه ((ار ر حتى تطمئن را عا  
                                                                                                                                                             

باب ما يقرأ في  ،  تاب ال معة ، (5 2( أخر ه البخاري في صحيحه )1)

 تاب  ، (188 4وصحيا مسلم ) ، (891صالو الف ر يوم ال معة برام )

 (.879باب ما يقرأ في يوم ال معة برام ) ، ال معة

 تحقيق   عبدالم يد السبيل. ، (413 1( االبتهاج للسب ي )2)

أخر ه البخاري في صحيحه  ، أنه ارأ بسورو ال ن‘ ( فقد ثبت عنه 3)

‘ وثبت عنه  ، (773باب القرارو في الف ر برام ) ،  تاب األذان ، (154 1)

باب القرارو  ،  تاب الصالو ، (273 3سلم )أخر ه م ، أنه ارأ سورو الت وير

 وغيرها. ، (456في الصبا برام )

 ، (56 2تحفة المحتاج البن ح ر الهيتمي ) :( نقله عنه األذرعي. انظر4)

 (.364 1وماني المحتاج للشربيني )

 .77( سورو الحج آية 5)

 (.72 3( المهمات لدسنوي )6)

الذي اليتم ‘ باب أمر النبي  ،  تاب األذان ، (158 1( صحيا البخاري )7)

باب  ،  تاب الصالو ، (211 3وصحيا مسلم ) ، (793ر وعه باسعادو برام )

 (.397و وب ارارو الفاتحة في  ل ر عة برام )
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بحيث ينفصل  قوله .(1)وروالخال  في العبا ،ر نا  مستقال    ل ر ن  

حتى تستقر  ييعني أن الطمأنينة أن يصبر بعد الهو رفعه عن هويه

 ،عن الوا ب ثم ارتفر يستقر بل  اد في الهوتفلو لم  ،أعضاؤر

هنا هو السقوط بفتا  يوالهو ،ولم يلبث لم يصا ،والحر ات متصلة

أي وال  ول يقصد به غيره قوله .(2)االه في الداائق ،الهار وضمها

ا لم يكف ،لتالوة يفلو هو ،غير الر وع ييقصد بالهو  ًفجعله ركوعا

 ،في ب عليه أن يعود يلى القيام ثم ير ر ،ألنه صرفه يلى غير الوا ب

ألن النية  ً ذل  وهو ،هم من  المه أنه ال يشترط اصد الر وعوف  

 وأكمله تسوية ظهره وعنقه قوله .و ذا سائر األر ان ،منسحبة عليه

بل  ،وال أعلى ،أ[ رأسه أخفض من ظهرر48فال ي عل ]ب  ،أي

ن أ)) ~عن عائشة  (3)لما روى مسلم ًي علهما  الصفيحة الواحدو

ص شخ ِ وي   ،((بهص رأسه ولم يصو ِ  ان يذا ر ر لم يشخ ِ  رسول ه 

أي  ونصب ساقيه قوله .(4)ب أي يخفضصو ِ وي   ،بضم اليار أي يرفر

أمر  لنبي ا))ألن ًكبتيه بيديهذ ر  وأخْ  ،وال يثني ر بتيه ،وفخديه

روى ذل  في صفة صالته  وتفرقة أصابعه قوله .(5)متفق عليه ((بذل 

 لثبوت ذل   ًللقبلة قوله.(1)والحا م (7)وصححه ابن حبان (6)البيهقي

                                                           

 (.340 1ماني المحتاج للشربيني ) :( أي أن الخال  بينهم لفظي. انظر1)

 (.43( داائق المنهاج للنووي )ص2)

باب ما ي مر صفة الصالو وما  ،  تاب الصالو ، (306 3ا مسلم )( صحي3)

 (.498برام ) ، يفتتا به و يختم به وصفة الر وع واالعتدال منه

 (. 408-407 3الم موع للنووي ) :( انظر4)

باب وضر األ   على الر ب  ،  تاب األذان ، (157 1( صحيا البخاري )5)

 تاب المسا د ومواضر  ، (337 3وصحيا مسلم ) ، (790في الر وع برام )

 (.534برام ) ، باب الندب يلى وضر األيدي على الر ب في الر وع ، الصالو

باب يضم أصابر يديه  ،  تاب الصالو ، (162 2( السنن ال برى للبيهقي )6)

 (.2695في الس ود ويستقبل بها القبلة برام )

ما يستحب  باب ذ ر ،  تاب الصالو ، (248 5( صحيا ابن حبان )7)

 :وصححه األلباني. انظر ، (1920للمصلي ضم األصابر في الس ود برام )

 (. 1917برام ) ، (373 3التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان )
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 .وألنها أشر  ال هات ،فقسنا الر وع عليه - ما سيأتي-في الس ود 

¢ عن أبي هريرو (2)لما روى الشيخان ًر في ابتداء هويهكب  وي   قوله

يذا اام يلى الصالو ي بر حين يقوم ثم ي بر  ان رسول ه  )) اال

سمر ه لمن حمدر حين يرفر صلبه من الر وع ثم  حين ير ر ثم يقول

يقول وهو اائم ربنا ول  الحمد ثم ي بر حين يهوي ثم ي بر حين يرفر 

أسه ثم يفعل ذل  في رأسه ثم ي بر حين يس د ثم ي بر حين يرفر ر

ويرفع  قوله .((صالته  لها وي بر حين يقوم من الثنتين بعد ال لوس

 ان يرفر  ن رسول ه أ))¢عن ابن عمر (3)لما رويار ًيديه كإحرامه

ويذا رفر رأسه  ،ويذا  بر للر وع ،يديه حذو من بيه يذا افتتا الصالو

ة الرفر أن يبدأ به وهو و يفي   ،((و ان ال يفعل ذل  في الس ود ،منه

 ذا في شرح ، ف ذا حاذى  فار من بيه انحنى ،اائم مر ابتدار الت بير

واوله  ،واوله في ابتدار هويه مخالفة ،عن األصحاب (4)المهذب

أنه يمد الت بير  (5)وال ديد ،  حرامه أي في  ونه يلى المن ب أو األذن

و ذل  في  ،حتى ال يخلوا   ر من صالته عن ذ ر ييلى تمام الهو

ا  قوله .سائر االنتقاالت ثبت في  ،ويقول سبحان ربي العظيم ثالثا

وفي  ((بحان ربي العظيمس))في ر وعه اوله  (6)صحيا مسلم

                                                                                                                                                             

من حديث عبدالوهاب برام  ، (346 1( المستدر  على الصحيحين )1)

(814.) 

يهوي بالت بير حين  :باب ،  تاب األذان ، (159 1( صحيا البخاري )2)

باب يثبات  ،  تاب الصالو ، (203 3وصحيا مسلم ) ، (803يس د برام )

ورفر في الصالو يال رفعه من الر وع فيقول فيه: سمر  ، الت بير في  ل خفض

 (.392برام ) ، ه لمن حمدر

باب رفر اليدين في الت بيرو  ،  تاب األذان ، (148 1( صحيا البخاري )3)

باب استحباب رفر  ،  تاب الصالو ، (200 3وصحيا مسلم ) ، (735برام )

 ، وفي الرفر من الر وع ، والر وع ، اليدين حذو المن بين مر ت بيرو اسحرام

 (.390برام ) ، وأنه ال يفعله يذا رفر من الس ود

 (.396 3( الم موع للنووي )4)

 (.250 1( روضة الطالبين للنووي )5)

باب استحباب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها  ،(93 4( صحيا مسلم )6)

 (.772برام ) ، تطويل القرار في صالو الليل
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ثالثا   (1)وفي سنن أبي داود ((بحان ربي األعلىس))س ودر

أي على الثالث خشية التطويل  يزيد اإلمامول  قوله .((بحمدرو))و اد

و المه يقتضي أن الثالث  ،يال يذا  ان المأمومون محصورين ورضوا

ليقولها  ًيقولها خمسا   (3)وايل ،(2)وهو األصا ، مال في حق اسمام

وتتأدى السنة  ،وأما المنفرد فهو أدنى ال مال في حقه ،المأموم ثالثا  

 ،يحدى عشرو أو تسر وأوسطه خمس وأعالر (4)اال الماوردي ،بمرو

وغيرر ما  ،المختار أنه ال يتقيد بعدد بل ي يد من ذل  (5)واال السب ي

وبك آمنت ولك أسلمت للهم لك ركعت ا))ويزيد المنفرد قوله .شار

خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به 

فروار  ((ما استقلت به ادميو))بهذا اللفظ يال اوله (6)روار مسلم ((قدمي

وفي  (( رب العالمينا))و اد (7)ابن حبان في صحيحه

 ،(1)و ذل  في الروضة ،((عصبيو))بعد ((شعري وبشريو))(8)المحرر

  .(2)واد رواهما الشافعي في مسندر

                                                           

باب ما يقول الر ل في ر وعه  ،  تاب الصالو ، (230 1( سنن أبي داود )1)

ضعي  أبي داود  :وضعفه األلباني. انظر ، (870وس ودر برام )

 (.153(برام )339 1)

 (.412 3والم موع للنووي ) ، (390 3)فتا الع ي  للرافعي  :( انظر2)

ح ى أن الروياني نسبه و ها   ، (173 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

وأثبت عدم  ، (126 2وتعقبه األسنوي في الهداية يلى أوهام ال فاية ) ، للشافعية

 صحة النسبة هذر. 

 (.274 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 4)

 تحقيق   عبدالم يد السبيل. ، (421 1)( االبتهاج للسب ي 5)

باب الدعار في  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (91 4( صحيا مسلم )6)

 (.771برام ) ، صالو الليل وايامه

باب ذ ر اسباحة للمرر أن  ،  تاب الصالو ، (228 5( صحيا ابن حبان )7)

 ، ي صالتهيفوض األشيار  لها يلى بارئه  ل وعال في دعائه في ر وعه ف

التعليقات الحسان على صحيا ابن  :وصححه األلباني. انظر ، (1901برام )

 (.1898برام ) ، (364 3حبان )

 (.34( المحرر للرافعي )ص8)
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 ،ت درر ادرارو القدرآن فدي الر دوع والسد ود و دذا فيمدا عددا القيدام  فرع

ا  الساادس قولاه .(3)االه فدي شدرح المهدذب م ثد)) ‘لقولده  ًالعتادال قائماا

ا  ،(4)متفق عليه ((تعتدل اائما   ىارفر حت  ((ان يطمدئن د))ألنه  ًمطمئنا

للدذي علمده فدي روايدة  وادال  (5)((لوا  ما رأيتموني أصليص)) واال

فددأام  -يعنددي مددن الر ددوع-فدد ذا رفعددت رأسدد  )) (7)وابددن حبددان (6)أحمددد

ال ت دب الطمأنيندة  (8)وايدل ،((صلب  حتدى تر در العظدام يلدى مفاصدلها

أي ال  ول يقصااد غيااره قولااه .لعدددم ذ رهددا فددي روايددة الشدديخين ًفيدده

ا ماان شاايء لاام يكااف ،يقصددد برفعدده غيددر االعتدددال لمددا  ًفلااو رفااع فزعااا

 ،ف عا  ي و  فيه فتا ال اي على أنه مصدر مفعدول أل لده واوله ،سبق

سان رفاع وي   قولاه .(9)و سرها على أنه اسم فاعل منصدوب علدى الحدال

لمدا تقددم مدن حدديث  ًأي يلى حدذو المن بدين يديه مع ابتداء رفع رأسه

أي ¢ لحددديث أبددي هريددرو ً()ساامع هللا لماان حمااده قااائالا  (10)¢ابددن عمددر

واألول  ،مددن حمددد ه سددمر ه لدده  فددى ولددو اددال ،تقبددل ه مندده حمدددر

                                                                                                                                                             

 (.251 1( روضة الطالبين للنووي )1)

باب تسبيا الر وع برام  ،  تاب الصالو ، (270 1( مسند الشافعي )2)

(226.) 

 (.434 3( الم موع للنووي )3)

الذي اليتم ‘ باب أمر النبي  ،  تاب األذان ، (158 1( صحيا البخاري )4)

باب  ،  تاب الصالو ، (211 3وصحيا مسلم ) ، (793ر وعه باسعادو برام )

 (.397و وب ارارو الفاتحة في  ل ر عة برام )

 (.484في )ص( سبق تخري ه 5)

 (.19017برام ) ، (340 4( مسند أحمد )6)

باب ذ ر الخبر الدال على أن  ،  تاب الصالو ، (88 5( صحيا ابن حبان )7)

لم يرد به ال  ر عن ارارو ما ورار فاتحة "فال تفعلوا يال بأم ال تاب‘"اوله 

 (.1787برام ) ، ال تاب

 (.161 2( نهاية المطلب لل ويني )8)

 (.137 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)

 (.516ص( تقدم تخري ه في )10)
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 مدا ويبتدئ به مدر ابتددار رفدر الدرأس واليدد  ،(1)االه في الروضة ،أولى

)ربنااا لااك الحمااد ماالء السااموات وماالء  فااإذا انتصااب قااال قولااه.أفهمدده

)أهال  ب[43]أ  ويزياد المنفارد األرض ومل ماا شائت مان شايء بعاد(

الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ل ماانع لماا أعطيات ول 

 ،(2)( أخر ده  ميعده مسدلممعطي لما منعت ول ينفع ذا الجاد مناك الجاد

ال مر بدين سدمر ه لمدن حمددر وبدين ربندا لد  الحمدد بدين  وال فرا في

 ًوالمبلغ بسمر ه لمن حمددر ،وي هر اسمام (3)اسمام والمأموم والمنفرد

وادال  ،ألنه ذ ر االعتدال ًوال ي هر بربنا ل  الحمد ،ألنه ذ ر االنتقال

ربندا  ،سدمر ه لمدن حمددر اولده ىي يد اسمام علال  (4)في شرح المهذب

ونسددبه يلددى  ،لدد  الحمددد يال أن ي ونددوا محصددورين راضددين بالتطويددل

وبددونها مدر  ،بدالواو (5)فدي الصدحيا يرو ،ل  الحمد واوله ،األصحاب

ب[ على الحال أي خاليدا  48وملر بنصب الهم و ]ب  ،(7)ودونها (6)اللهم

 والم ددد ،المدددح والثنددار ،وأهددل منصددوب علددى الندددار ،لددو  ددان  سددما  

 ،ب سددقاطهما (8)وروار النسددائي ،و لنددا بددالواو ،بدداألل  وأحددق   ،العظمددة

                                                           

 (.252 1( روضة الطالبين للنووي )1)

باب ما يقول يذا رفر رأسه من  ،  تاب الصالو ، (288 3( صحيا مسلم )2)

 (.477الر وع برام )

وروضة الطالبين للنووي  ، (405 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

(1 252.) 

 (.417 3( الم موع للنووي )4)

باب يي اب الت بير وافتتاح  ،  تاب األذان ، (147 1( صحيا البخاري )5)

 (.732الصالو برام )

باب فضل اللهم ربنا ل  الحمد  ،  تاب األذان ، (158 1( صحيا البخاري )6)

 (.796برام )

فتتاح باب يي اب الت بير وا ،  تاب األذان ، (147 1( صحيا البخاري )7)

 (.733الصالو برام )

ذ ر ما ينقض الصالو  ،  تاب السهو ، (336 1( السنن ال برى للنسائي )8)

 (.659برام )، باب ما يقول في ايامه ذل  ، وما ال ينقضها
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اال تهاد في  (1)بال سر يوور   ،والانى بالفتا على المشهور الحظ   دُّ وال َ 

ه الهرب أي ال ينفر ذا المال والحظ وذا اال تهاد في الهرب مالده وحظ د

لمدا  ًسن القنوت في اعتدال ثانية الصبحوي   قوله .وا تهادر من عقاب 

يقندت فدي الف در حتدى فددارا  مدا  ال رسدول ه )) ادال¢ أندسروى 

وأمددا  ،(5)وغيرهمددا (4)والبيهقددي (3)وصددححه الحددا م (2)روار أحمددد ((الدددنيا

أن رواو القندوت بعدد الر دوع أ ثدر  (6)فقدال البيهقدي ، ونه فدي االعتددال

ه ويسدد د ئددأندده ال ي   (7)فالصددحيا ،فلددو انددت ابلدده ،وأحفددظ فهددو أولددى

فدددروار  ،وأمدددا  ونددده فدددي الثانيدددة ،(8)األصدددا المنصدددوصللسدددهو علدددى 

والقنوت هنا الددعار بخيدر  ،(10)وأ مر عليه القائلون بالقنوت ،(9)البخاري

                                                           

واال: معنار  ، ( اال القرطبي: ح  ي عن أبي عمرو الشيباني أنه روار بال سر1)

وأن رر أبو  عفر محمد بن  رير الطبري واال:  ، ال ينفر ذا اال تهاد ا تهادر

فتا  :اال: وال يعلم من االه غيرر. انظر ، وهذا خال  ما عرفه أهل النقل

ونخب األف ار في تنقيا مباني األخبار في شرح  ، (332 2الباري البن ح ر )

 (.299 4) معاني اآلثار للعيني

 (. 12679برام )¢ من مسند أنس بن مال   ، (162 3( مسند أحمد )2)

 تاب صالو العيدين برام  ، (439 1( المستدر  على الصحيحين )3)

(1111.) 

باب الدليل على أنه لم  ،  تاب الصالو ، (287 2( السنن ال برى للبيهقي )4)

القنوت في صالو الصبا ينما تر  الدعار لقوم أو على اوم آخرين يتر  أصل 

 (.3104برام ) ، بأسمائهم وابائلهم

باب صفة القنوت  ،  تاب الوتر ، (370 2( أخر ه الداراطني في سننه )5)

سلسلة األحاديث  :من ر. انظر :واال األلباني ، (1692وبيان موضعه برام )

 (.1238برام ) ، (384 3) في األمة الضعيفة والموضوعة وأثرها السير

 (.3131عند الحديث رام ) ، (295 2( السنن ال برى للبيهقي )6)

 (.495-494 3( الم موع للنووي )7)

 (.136 1( األم للشافعي )8)

باب فضل اللهم ربنا ل  الحمد  ،  تاب األذان ، (158 1)( صحيا البخاري 9)

 (. 797برام )

 (.494 3والم موع للنووي ) ، (253 2البيان للعمراني ) :( انظر10)
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وهااو )اللهاام اهاادني فاايمن  قولااه .(1)وانددت عليدده ،انددت لدده يقددال ،أو شددر

 السددنة فددي لفددظ القنددوت (2)اددال فددي شددرح المهددذب هااديت...( إلااى آخااره

هدديت وعدافني فديمن عافيدت وتدولني فديمن توليدت اللهم اهدني فديمن ))

وبار  لي فيما أعطيدت واندي شدر مدا اضديت ف ند  تقضدي وال يقضدى 

 (3)روار أبدو داود ((علي  وينه ال يذل من واليدت تبار دت ربندا وتعاليدت

وال يعدددد  مددددن ))(6)و اد البيهقددددي ،وغيددددرهم (5)والنسددددائي (4)والترمددددذي

 ،ولقنوت الدوتر ،وار لقنوت الصباين تعليم هذا الدعار  واال ((عاديت

دل ب دل دعدار   ئوي د ،(7)والصحيا أن هذر ال لمدات ال تتعدين بدل تحص 

يشدعر  (8)و دالم المصدن  تبعدا  للمحدرر ،االاتصار على بعض المدذ ور

 ((اللهم يندا نسدتعين |)) ان حسنا  ¢ ولو انت بالمنقول عن عمر ،بخالفه

مدن القدرآن يذا تضدمنت  آيدة  ويحصل القنوت أيضدا  بقدرارو  ،(9)يلى آخرر

                                                           

 (.73تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :( انظر1)

 (.493 3( الم موع للنووي )2)

برام  ، رباب القنوت في الوت ،  تاب الصالو ، (63 2( سنن أبي داود )3)

(1425.) 

برام  ، باب ما  ار في القنوت في الوتر ، (328 2( سنن الترمذي )4)

(464 .) 

باب الدعار في  ،  تاب ايام الليل وتطوع النهار ، (248 3( سنن النسائي )5)

 (.1745برام ) ، الوتر

برام  ، باب دعار القنوت ،  تاب الوتر ، (296 2( السنن ال برى للبيهقي )6)

(3138.) 

 (.495-494 3( الم موع للنووي )7)

 (.34( المحرر للرافعي )ص8)

باب دعار  ،  تاب الوتر ، (299 2( أخر ه البيهقي في السنن ال برى )9)

 تاب صالو  ، (95 2وابن أبي شيبة في مصنفه ) ، (3144القنوت برام )

برام  ، باب في انوت الوتر من الدعار ، التطوع واسمامة وأبواب متفراة

برام  ، (171 2يروار الاليل ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (6892)

(428.) 
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والمصن  في  تبهما أنه يأتي بدالقنوت  (1)ومقتضى  الم الرافعي ،دعار

 ،عدن الشدافعي مدا يشدهد لده (2)وفدي التهدذيب ،عقب ذ ر االعتدال ب ماله

ولدو طدول  ،"ربندا لد  الحمدد"أنه يقولده بعدد  (3)في مختصر الم ني الت

وفددي الددبطالن  ،رر  دد (4)اددال القاضددي حسددين ،القنددوت  ائدددا  علددى العددادو

 ًويقولدده اسمددام بلفددظ ال مددر ،أي واإلمااام بلفااظ الجمااع قولااه .احتمدداالن

ال يدؤم عبدد اومدا  ))لقولده  ،ألنه ي رر لإلمام تخصيص نفسده بالددعار

 (5)روار أبدددو داود فدديخص نفسدده بددددعوو دونهددم فددد ن فعددل فقدددد خددانهم((

فاي  الصالة علاى رساول هللا  والصحيح سن   قوله.(6)وحسنه الترمذي

 ((وصلى ه علدى النبدي))روى في حديث الحسن (7)ألن النسائي ًآخره

 ،ف نهددا ال تسددتحب ،عمددا عدددار "فددي آخددرر" واحتددر  بقولدده ،بايددر  يددادو  

و د م فدي  ،ال بأس بها أوله وآخرر ألثدر  ورد فيده (8)واال صاحب العدو

واال صداحب  ،"وسلم"و يادو " اآلل الصالو على"باستحباب  (9)األذ ار

                                                           

 (.421-414 3( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.144 2( التهذيب للباوي )2)

 (.108 8( مختصر الم ني )3)

 (.801 2( التعليقة للقاضي حسين )4)

باب أيصلي الر ل وهو حاان ؟  ،  تاب الطهارو  ،(22 1( سنن أبي داود )5)

برام  ، (33-32 1ضعي  أبي داود ) :انظر ، وضعفه األلباني ، (90برام )

(13 .) 

باب ما  ار في  راهية أن يخص اسمام نفسه  ، (189 2( سنن الترمذي )6)

 (.357بالدعار برام )

باب الدعار في  ، ر تاب ايام الليل وتطوع النها ، (248 3( سنن النسائي )7)

وضع  هذر  ، وصلى ه على النبي محمد(())( بلفظ1746برام ) ، الوتر

 (.431برام ) ، (176 2يروار الاليل ) :ال يادو األلباني. انظر

فالمراد بها العدو الصارى ألبي الم ارم ابن أخت  ، ( يذا أطلقت العدو8)

 ، يبراهيم بن علي بن الحسين الشيباني الطبري الضرير الم ي :صاحب البحر

 :(. انظر523المعرو  بأبي الم ارم الروياني توفي سنة )ر ، أبو يسحاا

 (.73الخ ائن السنية للمنديلي األندونيسي بتحقيق السالم )ص

 (.117( األذ ار للنووي )ص9)
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وأمدا  ،فمسلم لآليدة ،أما السالم (2)واال األسنوي ،نه ال أصل لهي (1)اساليد

 ،سدتحبتأنهدا ال  (3)الصالو على اآلل فقيداس مدا ادالور فدي التشدهد األول

 قولاه .ومدا عطفده عليده باألصدا ،في هذا الخال  (4)وعبر في الروضة

 (6)روار البيهقدي (5)في انوته على أصحاب بئر معونة فعله  ورفع يديه

روى البخدداري فددي  دد ر رفددر  ،(7)أو حسددن   صددحيا   بسددند  ¢ عددن أنددس

وأبدددي  (9)~فدددي مدددواطن مدددن حدددديث عائشدددة ر يديددده رْفددد ،(8)اليددددين

وعلدى األصدا فدي  ،ال يرفدر (13)وايدل ،(12)¢وعلي (11)¢و ابر (10)¢هريرو

                                                           

 العن ي.تحقيق  عبداسله  ، (131 1( اساليد البن الفر اح )1)

 (.85 3( المهمات لدسنوي )2)

 المر ر السابق.  :( ح ما  وتعليال . انظر3)

 (. 254 1( روضة الطالبين للنووي )4)

وعندها ا تل أربعون  ، بين أرض عامر وحرو بني سليم :( بئر معونة5)

وهي من  ، حينما استنفر عليهم عامر بن الطفيل بني سليم وغيرهم ، صحابيا  

مع م  :على أربر مراحل من المدينة في ديار بني سليم. انظر ،  هات ن د

 (.  159 5البلدان ليااوت الحموي )

باب رفر اليدين في  ، ب الصالو تا ، (299 2( السنن ال برى للبيهقي )6)

برام  ، (131 3) ومعرفة السنن واآلثار للبيهقي ، (3145القنوت برام )

(3998  .) 

الم موع للنووي  :انظر"بسند  يد:"واال  ين الدين العرااي ، ( االه النووي7)

 (. 210 1ماني األسفار للعرااي ) ، (508 3)

 ارو العينين برفر اليدين في الصالو.  :( واسمه8)

 (.65برام ) ، (65 1) ( ارو العينين للبخاري9)

 (.86برام ) ، (62 1( المر ر السابق )10)

 .(87برام ) ، (63 1( ارو العينين للبخاري )11)

 (.92برام ) ، (66 1( المر ر السابق )12)

وهو الذي يقتضيه "واال النووي ، ال نص فيه""( اال في المهذب:13)

واختارر القفال والباويً  ، وهو ما ح ار أبو الطيب في بعض  تبه، المذهب"

اياسا  على سائر األدعية في الصالو. انظر: حلية العلمار للمستظهري الشاشي 
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ظهددر  والثدداني، يرفددر بطددن  فيدده يلددى السددمار أصددحهما (1) يفيتده و هددان

ألنده لدم يصدا فدي الصدالو عدن أحدد مدن  ًول يمسح وجهه قوله . فيه

وهدو محمدول  ،(2)لحديث في الترمذي ضعي  ًيمسا وفي و ه ،السل 

ويؤخدذ مدن  ،وال يؤخذ الخال  مدن عبدارو ال تداب ،على خارج الصالو

فلددو اددال  ،بهمدا و هددهوأندده يرفدر فيدده اليدددين وال يمسددا  (3)ادول المحددرر

وال يستحب مسا غيدر  ،ال مسا و هه ل ان أصوب وأخصر المصن 

 قولاه .(4)االده فدي الروضدة ،بل نص  ماعة علدى  راهتده ،و هه اطعا  

 ،ال والثداني ،ألحاديدث بئدر معوندة ًأي في الصبا وأن اإلمام يجهر به

 وادال ،وأما المنفرد فيسر بده اطعدا   (5)اال في الروضة ، سائر الدعوات

ة  اندت فالرا ا أنها  لها  الصبا سدري   ،وأما غير الصبا يذا انت فيها

اندت  ألن رسدول ه ))ًوأنه يؤمن المأموم للادعاء قوله . هرية أو

روار أبدو  ((شهرا  متتابعا  يدعوا على أحيار من بندي سدليم ويدؤمن خلفده

التددأمين وفددي  هددر المددأموم بدده الخددال  فددي  ،(7)وصددححه الحددا م (6)داود

                                                                                                                                                             

 ، (493 3والم موع للنووي ) ، (147 2يب للباوي )والتهذ ، (112 2)

 (.245 3و فاية النبيه البن الرفعة )

دعا  اال العلمار: وه ذا السنة من:"(102 5( اال الرافعي في فتا الع ي  )1)

ويذا سأل ه تعالى شيئا  عل بطن  فه ، السمار  يلىلدفر البرر  عل ظهر  فيه 

 يلى السمار".

باب ما  ار في رفر األيدي عند الدعار برام  ، (463 5)( سنن الترمذي 2)

ضعي  سنن  :وضعفه األلباني. انظر ، حديث غريب":"واال ، (3389)

 (.11برام ) ، (442 1الترمذي )

 (.34( المحرر للرافعي )ص3)

 (.255 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.255-254 1( روضة الطالبين للنووي )5)

باب القنوت في الصلوات برام  ،  تاب الصالو ، (68 2( سنن أبي داود )6)

 ، (188 5صحيا أبي داود ) :يسنادر حسن. انظر :واال األلباني ، (1443)

 (.1297برام )

من حديث عبدالوهاب برام  ، (348 1( المستدر  على الصحيحين )7)

(820.) 
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ومقتضدى يطدالا المصدن  تدأمين المدأموم  ،(1)االه في التهدذيب .للقرارو

وادد  د م ب لحااهدا بده الطبدري  ،ألنهدا دعدار ًفي الصالو على النبي 

 .."ف ن  تقضي"وهو  ،أي مر اسمام الثناء ويقول قوله .(2)شارح التنبيه

لدى فحمدل الحدديث ع ،يلى آخرر أو ال يم دن تحصديل مقصدودر بالتدأمين

ن فدي  دل يؤم ِ  وايل ،يخير بين التأمين والقنوت وايل ،أ[49الدعار ]ب 

يشار ه في  ل  لماتده اياسدا  علدى سدؤال الرحمدة  وايل ، لمات القنوت

فد ن الندا  ،وهدذا  لده يذا الندا ين اسمدام ي هدر بده ،(3)والتعوذ من العدذاب

 ،المأموم منأي يذا النا يؤَ  فإن لم يسمعه قنت قوله .انت المأموم ،سري  

وهما  الو هين في  ،ال وايل ،ف نه يقنت ،عدفلم يسمر أمامه لصمم أو ب  

ومقتضى  المهم أن من سمر صوتا  لم يفهمه  مدن لدم  ،(4)ارارو السورو

أي  الوبدار  ويشارع القناوت فاي ساائر المكتوباات للنازلاة قوله .يسمر

 ألن الحامددل علددى ًألحاديددث بئددر معونددة ًوالقحددط وال ددراد والخددو 

شدرع فدي ي   وايدل ،شدرعال ي   وفدي ادول ،لينتالقنوت فيها دفدر تمدرد القدا

ستحب ف نه ال ي   ،واحتر  بالم توبات عن النوافل ،ال هرية دون السرية

أو  ندت فدي عيدد  أنده ين ا   (6)عن الدنص (5)أ[ شرح المهذب44فيها وفي ]أ 

النوافدل ال وحاصدله أن القندوت فدي  ،ررويال   د ،لم ي رر لنا لة   استسقار  

ويشرع يشدعر بدأن الخدال   واوله ،وفي  راهته هذا التفصيل ،ستحبي  

وصرح به صاحب  اال ،(7)وهو الذي صححه المصن  ،في االستحباب

اضدية  دالم أ ثدرهم أنده فدي  (8)وادال الرافعدي ،ونقله عن اسمدالر ،العدو

ا علاى المشاهور قوله .ال وا   ،ألن القندوت يخدتص بدالنوا ل ًل مطلقا

                                                           

 (.147 2( التهذيب للباوي )1)

 (.143 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

 (.244 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

 ( واد سبق عرض الخال  فيها اريبا . انظر )ص (.  4)

 (.  494 3( الم موع للنووي )5)

 (.  272 1( األم للشافعي )6)

 (.  494 3( الم موع للنووي )7)

 (.  440 3( فتا الع ي  للرافعي )8)
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 دان يذا أراد أن يددعو ألحدد ))أنه ¢ عن أبي هريرو (1)روى البخاري

 دان ال )) بلفظ (2)وروار ابن حبان ((أو يدعو على أحد  انت بعد الر وع

ألندده  ًيتخيددر والثدداني ،((يقنددت يال أن يدددعو ألحددد أو يدددعو علددى أحددد

ف ن أريدد بده  ،يشرع مطلقا   وايل ،فيتخير فيه بين التر  واستيان ،دعار

  .(3)السب ي هاال ،فال و ه له ،وين أريد به االستحباب ،فقد ثبت ،ال وا 

فددي اشددتراط االعتدددال مددن الر ددوع والسدد ود فددي صددالو النفددل   فاارع

وأقلاااه  ،الساااجود الساااابع قولاااه .و وبددده (4)وصدددحا الندددووي ،و هدددان

ي ب في الس ود أن يضر ن أال ما أيعني مباشرة بعض جهته مصاله 

المصدددلي بعدددض  بهتددده علدددى مدددا يصدددلي عليددده مدددن أرض أو حصدددير  

رأيدت )) ادال¢ عدن  دابر (6)والطبراني (5)لما روى الداراطني ًأونحوها

ي دب  وايدل ،((س د بدأعلى  بهتده علدى اصداص الشدعر رسول ه 

فيباشدر  ،وي ب أن ي ش  من ال هة ما يقر عليه االسدم ،وضر  ميعها

والمدددراد  ،(7)وال بهدددة مدددا يندددال موضدددر السددد ود ،السددد ود بددده موضدددر

 ،(8)أمدا طرفاهدا مدن اليمدين واليسدار ف بيندان ،ببعضها أعالها أو أسفلها

وينما ي ب  شفها أو  ش  شير منها  ،واالاتصار على بعضها م رور

 ،فلددو عصددبها ل راحددة ونحوهددا وسدد د عليهددا صددا ،يذا لددم ي ددن عددذر
                                                           

باب )ليس ل  من األمر  ،  تاب تفسير القرآن ، (38 6( صحيا البخاري )1)

 (.4560برام ) ، شير(

ل ن أخر ه ابن خ يمة في صحيحه  ، عليه عند ابن حبان( لم أا  2)

لم ي ن يقنت دهرر  له ‘ باب ذ ر البيان أن النبي  ،  تاب الصالو ، (313 1)

 (.619برام ) ، أو يدعو على أحد ، وينه ينما  ان يقنت يذا دعا ألحد

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (431 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.419 3( الم موع للنووي )4)

باب و وب وضر ال بهة  ،  تاب الصالو ، (157 2( سنن الداراطني )5)

 (.1320برام ) ، واألن 

 :وهو ضعي . انظر ، (432( برام )137 1) ( المع م األوسط للطبراني6)

 (.646 3البدر المنير البن الملقن )

 (.84( المصباح المنير للفيومي )ص7)

 (.85 11( تهذيب اللاة لد هري )8)
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ويطدالا المصدن  يقتضدي أنده لدو نبدت  ،(1)والمذهب أنده ال يعدادو عليده

االددده  ،وفيددده نظدددر ،هدددا فسددد د عليددده لدددم ي ددد م  غعلدددى  بهتددده شدددعر و

ألن مدا ينبدت  ًأنده ي فدي عن فتاوى البادوي (3)وفي التحرير ،(2)األسنوي

والمشدهور أنده ي دو  االاتصدار علدى ال بهدة  ،على ال بهة مثل بشدرته

بدون ال بهدة لدم ي د   ولو ااتصر على األن  ،(4)ل ن ي رر ،دون األن 

 ،أول منبته مدن مقددم الدرأس المراد بقصاص الشعر فائدة .(5)بال خال 

وأمدا معندار  ،وهو مثلدث القدا  والضدم أفصدا ،(6)االه في شرح المهذب

  .(7)االه ال وهري ،ولو من المؤخر ،فمنتهى النبات اللاوي

¢ احتج الرافعي لو وب  ش  ال بهدة بحدديث خبداب بدن األرت  تنبيه

 ((مضدار فلدم يشد ناالر   حر   ش ونا يلى رسول ه )) اال ،(8)عند مسلم

وفدددي االسدددتدالل ، ((في  باهنددا وأ فندددا))بسدددند صدددحيا (9)و اد البيهقددي

محمدول علدى أنهدم طلبدوا ¢ حدديث خبداب (10)اال فدي شدرح مسدلم ،نظر

باه جااز إن  فإن سجد على متصال   قوله .تأخيرا   ائدا  على ادر اسبراد

ال ي دو   مدا  وايدل ،ألنده فدي ح دم المنفصدل عنده ًلم يتحارك بحركتاه

                                                           

 (.145 2( الن م الوهاج للدميري )1)

 تحقيق  محمد حسن. ، (486 1(   افي المحتاج لدسنوي )2)

 (. 256 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )3)

 (. 136 1( نص عليه الشافعي في األم )4)

 (.423 3الم موع للنووي ) :( انظر5)

 المر ر السابق. :( انظر6)

 (.1052 3( الصحاح لل وهري )7)

باب استحباب تقديم  ،  تاب المسا د ومواضر ، (429 3( صحيا مسلم )8)

 (.619برام ) ، الظهر في أول الوات في غير شدو الحر

باب ال ش  عن ال بهة  ،  تاب الصالو ، (151 2( السنن ال برى للبيهقي )9)

سلسلة  :من ر بهذا التمام". انظر:"واال األلباني ، (2657في الس ود برام )

 (.4813) برام ، (354 10األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها )

 (.426 3( شرح النووي على مسلم )10)
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  بحر ته في القيام والقعود لدم ف ن تحر   ،(1)يمنر الصحة لو  ان متن سا  

 ،ف ن س د عليه متعمدا  بطلدت صدالته ،(2) ور عمامته أو  مه   مثل يَ 

ويؤخدذ  ،ل دن ي دب يعدادو السد ود ،وين  ان ساهيا  أو  داهال  لدم تبطدل

ويسدتثنى منده  ،(3)من  المه امتناع الس ود على اليد مدن طريدق األولدى

ول يجب وضع يدياه  قوله .ف نه ال يضر ،السرير الذي يتحر  بحر ته

ألنه لو و ب وضعها لو دب اسيمدار بهدا  ًفي األظهروركبتيه وقدميه 

وهللا  ،األظهاار وجوبااه قلاات .عنددد الع دد  وبقربهددا مددن األرض  ال بهددة

أمرت أن أس د على سبعة أعظدم علدى ال بهدة وأشدار ))لقوله  ًأعلم

 ،(4)متفددق عليدده ((بيدددر يلددى أنفدده واليدددين والددر بتين وأطددرا  القدددمين

واالعتبددار فددي  ، ال بهددة عضددو  وعلددى هددذا ي فددي وضددر  دد ر مددن  ددل 

ر ْهدفدال ي د ئ الظَّ  ،وفي الر لين ببطون األصدابر ،اليدين بباطن ال  

وال فدرا  ،ي و  الس ود على ظاهر القدمين وايل ،وال الحر  ،منهما

 ،(5)في د ئ ال د ر مدن أحددهما ،في باطن ال د  بدين الراحدة واألصدابر

األعضدار  ب[ وال ي دب  شد  شدير مدن49يختص بالراحة ]ب  وايل

 (8)وفدي ادول ،(7)بل ي رر  ش  الر بتين  ما نص عليه فدي األم ،(6)الستة

فيرفدر مدا  ،وين الندا ال ي دب وضدر هدذر األعضدار ،ي ب  ش  اليددين

أن يرفدر الدر بتين ويعتمدد علدى ظهدر  وصدورته فدي ال ميدر ،شار فيها

                                                           

 (.146 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

 بال خال  عندنا".:"(423 3( اال النووي في الم موع )2)

 (.114 2التهذيب للباوي ) :( انظر3)

 ، باب الس ود على األن  ،  تاب األذان ، (162 1( صحيا البخاري )4)

باب أعضار  ،  تاب الصالو ، (300 3وصحيا مسلم ) ، (812برام )

والنهي عن    الشعر والثوب وعقص الرأس في الصالو برام  ، الس ود

(490.) 

 (.429 3الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.115 2التهذيب للباوي ) :( انظر6)

 (.137 1( األم للشافعي )7)

 (.146 2للدميري  )والن م الوهاج ، (309 3الم موع للنووي ) :( انظر8)
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لقولده  ًويجاب أن يطمائن قوله .(1)وعلى ظهور أصابر الر لين ،ال فين

((  ثم أس د حتى تطمئن سا دا))(2)، لقولده  ًوينال مساجده ثقال رأساه

 ((وال تنقدر نقدرا   ،ن  بهتد  مدن األرضيذا س دت فم  د))  روار ابدن

 ومعنى الثقل ،س د بفتا ال يم أي محل س ودرومَ  ،(3)حبان في صحيحه

وأن  قولاه .(4)أن يتحامل بحيث لو فرض تحته حشيش أو اطن ال ن بس

 فلو ساقط لوجهاه .أي وي ب أن ال يهوي لاير الس ود لغيرهل يهوي 

ألنده البدد مدن نيدة أو فعدل ولدم يو دد واحدد  ًوجب العاود إلاى العتادال

ليسد د فسدقط علدى  ًىفلدو هدو ،يوهنا يذا سقط ابل اصدد الهدو ،منهما

ة االعتمددداد لدددم ر  بهتددده علدددى األرض بني دددفددد ن وَضددد ،األرض ب بهتددده

اصددد  سددوار   ،سددبث هددذر النيددة ح  وين لددم تحددد ،تحسددب عددن السدد ود

ليسد د  ًولدو هدوى ،الس ود أو لم يقصد شيئا  استصحابا  لقصد السد ود

صددد السدد ود فدد ن اَ  ،فانقلددب وأتددى بصددورو السدد ود ،فسددقط علددى  نبدده

حسددب وبطلددت صددد االسددتقامة وصددرفه عددن السدد ود لددم ي  وين اَ  ،سددبح  

السد ود  وين اصدها وغفل عن الصدر  يلدى ،(5)ألنه  اد فعال   ًصالته

 ،وال تبطل صالته بل يعتددل  السدا  ويسد د ،(6)لم يحسب على الصحيا

وأن ترتفااع  قولااه .(7)وين لددم يقصددد السدد ود وال االسددتقامة أ دد أر اطعددا  

وضدر يديده ))¢ألن البدرار بدن عدا ب ًأسافله على أعالياه فاي األصاح

 ه ددذا  ددان رسددول ه  واددال ،واعتمددد علددى ر بتيدده ورفددر ع ي تدده

                                                           

 (.186 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر1)

 (.501صفي )( سبق تخري ه 2)

باب ذ ر وص  بعض  ،  تاب الصالو ، (206 5( صحيا ابن حبان )3)

حسن :"واال األلباني ، (188برام ) ، الس ود والر وع للمصلي في صالته

 (.1884التعليقات الحسان لدلباني ) :لايرر". انظر

 (.147 2وهاج للدميري )الن م ال :( انظر4)

 (.147 2والن م الوهاج للدميري ) ، (471 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.258 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

 (.435 3والم موع للنووي ) ، (116 2التهذيب للباوي ) :( انظر7)
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نقلده  ثدانيوال ،(3)وصححه ابن حبدان (2)والنسائي (1)روار أبو داود ((يس د

ولو ارتفعت  ،أنه ي و  مساواتها عن النص (4)الرافعي في شرح المسند

منعدده مددن تأمددا مددن بدده علددة  ،(5)األعددالي لددم ي دد   مددا  دد م بدده الرافعددي

فدد ن ع دد  عددن وضددر ال بهددة علددى  ،هئددفي  ، التن دديس أو االسددتوار

وين  ،وسادو يس د عليها ويحصل به التن يس و باألرض وادر على 

يلدى  الدرأِس  رنهدايبدل ي دب  ،فاألصدا أنده ال ي دب وضدعها ،لم يحص ل

 قولاه.ي دب هأند (6)وصدححه فدي الشدرح الصداير والثداني ،الحد المم دن

وأمدا  ،(7)¢فلحدديث أبدي هريدرو ،أما الت بير وأكمله يكبر لهويه بال رفع

و دددان ال يفعدددل ذلددد  فدددي |)) ¢عمدددرفلقدددول ابدددن  ،عددددم رفدددر اليددددين

                                                           

برام  ، باب صفة الس ود ،  تاب الصالو ، (236 1( سنن أبي داود )1)

برام  ، (346 1ضعي  أبي داود ) :وضع  يسنادر األلباني. انظر ، (896)

(158.) 

باب صفة الس ود برام  ،  تاب التطبيق ، (212 2( سنن النسائي )2)

(1104.) 

ولم أا  عليه في صحيا ابن  ، (413 1( االه النووي في خالصة األح ام )3)

 حبان. 

 فاية االختصار للحصني  :ظروان ، (274 1( شرح مسند الشافعي )4)

(1 108.) 

 (.466 3( فتا الع ي  للرافعي )5)

 مخطوط"."ب[116 1( الشرح الصاير للرافعي ]6)

وغيرها في  ،  ان ي ب ِر في  ل صالو من الم توبة¢أن أبا هريرو:))( ولفظه7)

ثم يقول: سمر ه  ، ثم ي ب ِر حين ير ر ، في ب ِر حين يقوم ، رمضان وغيرر

ثم يقول: ه أ بر حين  ، ثم يقول: ربنا ول  الحمد ابل أن يس د ، حمدرلمن 

ثم  ، ثم ي بر حين يس د ، ثم ي بر حين يرفر رأسه من الس ود ، يهوي سا دا

 ، ثم ي بر حين يقوم من ال لوس في االثنتين ، ي بر حين يرفر رأسه من الس ود

قول حين ينصر : ثم ي "، ويفعل ذل  في  ل ر عة حتى يفرغ من الصالو

يني ألارب م شبها بصالو رسول ه صلى ه عليه وسلم ين  ، والذي نفسي بيدر

أخر ه البخاري في صحيحه  ،  انت هذر لصالته حتى فارا الدنيا((

 (.803برام ) ، باب: يهوي بالت بير حين يس د ،  تاب األذان ، (159 1)
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ويضاااع  قولاااه .(3)وفيددده أحاديدددث صدددحيحة ،يرفدددر (2)وايدددل ،(1)((السددد ود

يذا  رأيدت النبدي )) ادال ،¢لمدا روى وائدل بدن ح در ركبتيه ثام يدياه

ب[ نهدددض رفدددر يديددده ابدددل 44سددد د وضدددر ر بتيددده ابدددل يديددده ويذا ]أ 

وابددن  (6)وروار ابددن حبددان (5)وحسددنه الترمددذي (4)روار األربعددة ((ر بتيدده

 .(1)أنه أثبت من تقديم حديث اليددين (9)واال الخطابي ،(8)والحا م (7)خ يمة

                                                           

باب رفر اليدين  ،  تاب األذان ، (148 1( أخر ه البخاري في صحيحه )1)

 تاب  ، (200 3وأخر ه مسلم في صحيحه ) ، (735برام ) ، في الت بيرو

 ، باب استحباب رفر اليدين حذو المن بين مر ت بيرو اسحرام ، الصالو

برام  ، وأنه ال يفعله يذا رفر من الس ود ، وفي الرفر من الر وع ، والر وع

(390.) 

بحر  :( االه  ماعة منهم: أبو ب ر بن المنذر وأبو علي الطبري. انظر2)

 (446 3والم موع للنووي ) ، (57 2المذهب للروياني )

‘ صلى مر رسول ه  :عن وائل بن ح ر الحضرمي أنه :( فمنها3)

ي ب ِر يذا خفض ويذا رفر ويرفر يديه عند الت بير(( أخر ه أحمد في ))ف ان

 (.1883برام ) ، (316 4مسندر )

باب  ي  يضر ر بتيه ابل  ،  تاب الصالو ، (222 1( سنن أبي داود )4)

باب أول ما  ،  تاب التطبيق ، (206 2وسنن النسائي ) ، (838برام) ، يديه

وسنن ابن ما ه  ، (1089برام ) ، يصل يلى األرض من اسنسان في س ودر

 ، (882برام ) ، لس ودباب ا ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (286 1)

 (.151برام ) ، (333 1ضعي  أبي داود ) :وضعفه األلباني. انظر

باب ما  ، (56 2سنن الترمذي ):انظر ، هذا حديث حسن غريب":"( اال5)

 (.268برام ) ،  ار في وضر الر بتين ابل اليدين في الس ود

باب ذ ر ما يستحب  ،  تاب الصالو ، (237 5( صحيا ابن حبان )6)

 (.1912برام ) ، للمصلي وضر الر بتين على األرض عند الس ود ابل ال فين

باب البدر بوضر الر بتين  ،  تاب الصالو ، (318 1( صحيا ابن خ يمة )7)

يذ هذا الفعل ناس  لما خال  هذا  ، على األرض ابل اليدين يذا س د المصلي

 (. 626ام )بر ، واألمر به‘ الفعل من فعل النبي 

برام  ، ¢من حديث أنس بن مال   ، (349 1( المستدر  على الصحيحين )8)

(822.) 

 (.208 1( معالم السنن للخطابي )9)
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أي يسددتحب وضددعهما معددا   مددا صددرح بدده فددي  ثاام جبهتااه وأنفااه قولااه

عدددن التبصدددرو ألبدددي ب دددر (3)ونقدددل األسدددنوي ،يتخيدددر وايدددل ،(2)المحدددرر

وفدددي  ادددال ،ال ددد م باسدددتحباب تقدددديم ال بهدددة علدددى األنددد  البيضددداوي

أنه ي ب وضر األند  م شدوفا   (5)اول اوار في شرح المهذب (4)الروضة

ح ددى فددي البيددان و هددا   (6)وفددي مختصددر المهمددات عددن ال يددادو .انتهددى

واال عن شي  اسسالم البلقيني الذي في البيان وضر األن  مدر  ،غريبا  

وال يلد م مدن  دون  شد  ال بهدة وا بدا   ،ولم يتعرض لل شد  ،ال بهة

ا  قوله .ي ون  ش  األن  وا با  أن   ًويقول )سبحان ربي األعلى( ثالثا

ويزيااد  قولااه .وتقدددم أن اسمددام ال ي يددد عليهددا ،لمددا سددبق فددي الر ددوع

المنفرد )اللهم لك سجدت وبك آمنات ولاك أسالمت ساجد وجهاي للاذي 

( روار سامعه وبصاره تباارك هللا أحسان الخاالقين ره وشق  خلقه وصو  

 (7)لمدا روى أبدو داود ًويضاع يدياه حاذو منكبياه قولاه .مسلم بهذا اللفظ

وينشار  قولاه .((وضر  فيه حذو من بيده أنه ))¢في حديث أبي حميد

 ًملتصدقا  بعضدها بدبعض أي ي علهدا مسدتطيلة   للقبلة أصابعه مضمومةا 

ف ذا س د وضدر يديده غيدر )) (8)عند البخاري ¢ألن في حديث أبي حميد

                                                                                                                                                             

باب  ي  يضر  ،  تاب الصالو ، (222 1( أخر ه أبو داود في سننه )1)

 ،  تاب التطبيق ، (207 2والنسائي في سننه ) ، (840برام) ، ر بتيه ابل يديه

 ، (1091برام ) ، ول ما يصل يلى األرض من اسنسان في س ودرباب أ

 (.789برام ) ، (426 3صحيا أبي داود ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر

 (.35( المحرر للرافعي )ص2)

 تحقيق  محمد حسن. ، (494 1(   افي المحتاج لدسنوي )3)

 (.256 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.423 3)( الم موع للنووي 5)

 (.256 1روضة الطالبين للنووي ) :( أي  وائد الروضة. انظر6)

باب من ذ ر أنه يرفر يديه يذا  ،  تاب الصالو ، (198 1( سنن أبي داود )7)

 :انظر ، يسنادر حسن صحيا :واال األلباني ، (744اام من الثنتين برام )

 (.729برام ) ، (333 3صحيا أبي داود )

باب سنة ال لوس في التشهد  ،  تاب األذان ، (165 1)( صحيا البخاري 8)

 (.828برام )
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 فقولده ،((بأطرا  أصدابر ر ليده القبلدةواستقبل  ،مفترش وال اابضهما

 ،وال اابضددهما يدددل علددى النشددر واولدده ،غيددر مفتددرش تدددل علددى الضددم

يذا ر ر بسط ظهدرر   ان رسول ه ))¢ار عن البر (1)وروى البيهقي

ف  دت  (2)ادال ال دوهري ،((فداجتويذا س د وضدر أصدابعه ابدل القبلدة ف

ويفاارق  .اددول المصددن وهددو دليددل  ،ف همددا ف ددا  يذا فتحددتأبددين ر لددي 

 مدا فدي  ،وي دون التفريدق بدين القددمين اددر شدبر ،و دذا ادميده ،ركبتيه

 ،ويسددتحب فددتا أصددابر الددر لين ،أ[ عددن األصددحاب50]ب  (3)الروضددة

ويرفاع بطناه عان فخذياه ومرفقياه عان جنبياه  قوله .(4)االه في القواعد

فدرج  دان يذا سد د ))أنده  (5)و داودبدلما روى أ ًفي ركوعه وسجوده

وروت  ،((مددددن فخذيدددده بطندددده علددددى شددددير   بددددين فخذيدددده غيددددر حامددددل  

بددين يديدده   ددان يذا سدد د لددو شددارت بهمددة تمددر   أن النبددي ))~ميمونددة

رواهمدا  ((يعندي  دنا ،ى بيديدهو  َخد ان يذا سد د )) وفي لفظ   ،((تلمر  

وادول المصدن  فدي  ،أيضا  نحور في الر وع (7)وروى أبو داود ،(6)مسلم

 وتضاام   قولااه .يعددود يلددى تفريددق الددر بتين ومددا بعدددرر وعدده وسدد ودر 

ألنده  ًلصق بطنها بفخذها فدي السد ودوت   ،أي بعضها يلى بعض المرأة

الضم وعدمه  وايل ،أي على الصحيا احتياطا   والخنثى قوله .أستر لها

                                                           

باب يضم أصتبر يديه  ،  تاب الصالو ، (162 2( السنن ال برى للبيهقي )1)

وصححه األلباني في صفة  ، (2697في الس ود ويستقبل يها القبلة برام )

 (.  129 1‘ )صالو النبي 

 (.333 1( الصحاح لل وهري )2)

 (.259 1لطالبين للنووي )( روضة ا3)

 (.228 1) ( اواعد األح ام في مصالا األنام للع  بن عبدالسالم4)

باب افتتاح الصالو برام  ،  تاب الصالو ، (196 1( سنن أبي داود )5)

 (.119برام ) ، (276 1انظر: ضعي  أبي داود ) ، وضعفه األلباني ، (735)

باب ما ي مر صفة الصالو وما  ،  تاب الصالو ، (305 3( صحيا مسلم )6)

 (.497( و)496برام ) ، يفتتا به ويختم به

باب وضر اليدين على الر بتين  ،  تاب الصالو ، (229 1( سنن أبي داود )7)

( برام 23 4صحيا أبي داود ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (868برام )

(814.) 
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الجلاوس  الثاامن قولاه .ولدم يتعدرض المحدرر للخنثدى ،(1)سوار في حقه

ا  متفدق  ((ثدم ارفدر حتدى تطمدئن  السدا  )) لقولده  ًبين سجدتيه مطمئنا

لاه ول وأن ل يطو   ،لمدا تقددم ًويجب أن ل يقصاد برفعاه غياره ،(2)عليه

وهدددو يقتضدددي بطدددالن الصدددالو  ،ألنهمدددا ر ندددان اصددديران ًالعتااادال

ل ن سيأتي أن المصدن  صدحا أن ال لدوس بدين السد دتين  ،بتطويلهما

وفي  ،يضر على ذل فال  ،وصحا  وا  يطالة االعتدال بالذ ر ،طويل

أن التطويدددل فدددي ذلددد  أن يلحدددق  ال دددافي للخدددوار مي عدددن األصدددحاب

 قولاه .(3)ح دار فدي التحريدر ،وال لوس ب لوس التشدهد ،االعتدال بالقيام

ا  ،لمدددا تقددددم ًأي بدددال رفدددر وأكملاااه يكبااار أي علدددى  ويجلاااس مفترشاااا

ر لده  ىثدم ثند))(5)عندد الترمدذي¢ ألن في حديث أبدي حميدد ً(4)المشهور

ا مان ركبتياه قوله .((اليسرى واعد عليها ا يدياه قريباا أي بحيدث  واضاعا

أي يلددى  هددة القبلددة  وينشاار أصااابعه ،تسدداوي رؤوس أصددابعه ر بتيدده

 ،والتفريدق الخددال  اآلتدي فددي التشددهد وفددي الضددم   ،اياسدا  علددى السد ود

جبرنااي وارفعنااي وارزقنااي واهاادني ا)رب اغفاار لااي وارحمنااي و قااائالا 

 (7)وروار أبدددو داود ،صدددحيا اسسدددناد وادددال، (6)لفدددظ الحدددا م( وعاااافني

أي  ثام يساجد الثانياة كااألولى قولاه .باختال  (1)وابن ما ة (8)والترمذي

                                                           

 (.151 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

 (.501صفي )( سبق تخري ه 2)

 (.258 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )3)

 ، (230 2والبيان للعمراني ) ، (305 1للماوردي ) ال بيرالحاوي ( انظر: 4)

 (. 480 3وفتا الع ي  للرافعي )

 ، (304باب ما  ار في وص  الصالو برام ) ، (105 2( سنن الترمذي )5)

 (.305برام ) ، (13 2يروار الاليل لدلباني ) :وصححه األلباني. انظر

( برام 405 1و) ، (964( برام )393 1( المستدر  على الصحيحين )6)

(1004.) 

باب الدعار بين الس دتين برام  ،  تاب الصالو ، (224 1( سنن أبو داود )7)

 (.796برام ) ، (436 3صحيا أبي داود ) :وحسنه األلباني. انظر ، (850)

 (.284باب ما يقول بين الس دتين برام ) ، (76 2( سنن الترمذي )8)
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 ،ألنه أبلغ في التواضر ًرع ت رار الس ودوينما ش   ،واأل مل ،في األال

أنهمددا  والثدداني ،(2)و عددل المصددن  السدد دتين ر نددا  واحدددا  وهددو و دده

ويظهدر فائددتهما فدي المدأموم يذا تقددم علدى  ،الا الدي وصححه ،ر نان

  .(3)االه في ال فاية ،يمامه في األفعال أو تأخر عنه بهما

األفضل تطويل القيام ثم الس ود ثم الر وع  ما   م به من   فرع

 قوله .القيام ثرو الر وع والس ود أفضل من تطويل  (5)وايل ،(4) وائدر

يقوم  ركعة   بعد السجدة الثانية في كل   خفيفة   جلسة   والمشهور سنُّ 

 ان يذا  ان في وتر من صالته لم ينهض حتى ))ألن النبي  ًعنها

ألن أ ثر  ًال يأتي بها (7)والثاني ،(6)روار البخاري ((يستوي ااعدا  

لمرض أو ين  ان المصلي ضعيفا   (8)وايل ،األحاديث لم يرد فيها ذل 

اد يفهم أنها أاصر من ال لسة بين  ةخفيف واوله ،ويال فال ، بر استحب

وي رر أن ي يد  ،يستحب أن ي ون بقدرها (9)واال في التتمة ،الس دتين

يقوم  واوله ،يشمل الفرض والنفل ،في  ل ر عة واوله ،على ذل 

ف نه  ،بتشهد   دخل ما يذا صلى ر عات  وي   ،خرج المصلي ااعدا  ي   ،عنها

 (1)وعبر في الروضة ،(10)االه الباوي في فتاويه ،ي لس في  ل منهما

                                                                                                                                                             

باب ما يقول  ، اامة الصالو والسنة فيها تاب ي ، (290 1( سنن ابن ما ه )1)

 (.898بين الس دتين برام )

 (. 154 2( انظر: الن م الوهاج للدميري )2)

 (. 594 3(  فاية النبيه البن الرفعة )3)

 (. 234 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (. 154 2( انظر: الن م الوهاج للدميري )5)

باب من استوى ااعدا في وتر  ، ن تاب األذا ، (164 1( صحيا البخاري )6)

 (.823من صالته ثم نهض برام )

 (. 260 1( انظر: روضة الطالبين للنووي )7)

والم موع للنووي  ، (488 3فتا الع ي  للرافعي ) :( االه أبو يسحاا. انظر8)

(3 441 .) 

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (635 1( تتمة اسبانة للمتولي )9)

 تحقيق  يوس  القر عي. ، (98 1)( فتاوى الباوي 10)
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 (2)ل نه اال في شرح المهذب ،بالمذهب يشارو يلى أن الخال  طريقان

 (4)والصحيا ،والمنهاج (3)وعليه مشى المحرر ،أن طريقة القولين أشهر

ر ألن هذ ًالت بير من الرفر من الس ود يلى أن يستوي اائما   أنه يمد  

وليست من الثانية على  ،ال لسة خفيفة وهي فاصلة بين الر عتين

 ما في شرح ، في التعليق على  ل ر عة وفائدو الخال  ،(5)األصا

وفي المسبوا يذا أحرم واسمام فيها في لس معه على األول  ،(6)المهذب

التاسع  قوله .(8()7)ذ رر البار ي ،وعلى الثاني له انتظارر يلى القيام

 ،التشهد وقعوده والصالة على النبي  والعاشر والحادي عشر

 ،لما روى ابن مسعود  ًا سالم فركنانمَ ه  بَ قَ فالتشهد وقعوده إن عَ 

السالم على   نا نقول ابل أن يفرض علينا التشهد مر رسول ه  اال

فقال  ،السالم على فالن ،السالم على  بريل وم ائيل ،ه ابل عبادر

 ول ن اولوا ،ف ن ه هو السالم ،ال تقولوا السالم على ه)) النبي 

                                                                                                                                                             

 (. 260 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (. 441 3( الم موع للنووي )2)

 (. 36( المحرر للرافعي )3)

وروضة الطالبين للنووي  ، (61 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

(1 260.) 

والن م الوهاج للدميري  ، (261 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

(2 155.) 

وتظهر فائدو الخال  في تعليق اليمين على شير  في الر عة :"( وعبارته6)

واللفظ الذي نقله الشارح هو لفظ روض الطالب سسماعيل  ، الثانية ونحو ذل "

وأسنى المطالب شرح  ، (442 3اليمني الحسيني. انظر: الم موع للنووي )

 (.163 1) روض الطالب للسني ي

سمر من  ، ااضي حماو ، ( هبة ه بن عبد الرحيم بن يبراهيم بن البار ي7)

و ان  ، سمر منه البر الي وأبو شامة والذهبي وخلق ، أبيه و در و ماعة

 الحاويشرح "له التصاني  ال ثيرو منها: ، يماما عارفا بالمذهب وفنون  ثيرو

 :ر(. انظر738توفي سنة ) ، وغيرها"و"مسائل البار ي"و"التميي ال بير"

 (.298 2وطبقات ابن شهبة ) ، (387 10طبقات ابن السب ي )

 مخطوط"."ب[46 1( ]مسائل البار ي 8)
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يسنادر  وااال ،(2)والبيهقي (1)روار الداراطني ((التحيات ا يلى آخرر

دل  ،ابل أن يفرض علينا اوله أحدهما والداللة منه من و هين ،صحيا

 ،(3)واد ثبت األمر في الصحيحين ،األمر به والثاني ،على أنه فرض

أ[ أو به 45ألن  ل من ]أ  ًثبت و وب التشهد و ب القعود لهويذا 

 ًوالقعود لهما ل ان أولى فقال ،ولو أخر القعود ،أو ب فيه القعود

ب[ 50أي ]ب  وإل فسنتان قوله .ليدخل القعود للصالو على النبي 

والوا ب  ، بر بالس وديألن تر هما سهوا   ًين لم ي ن يعقبهما سالم

 ،(4)لإل ماع ًأي في التشهدين وكيف قعد جاز قوله .ال ي بر بالس ود

سن في وي   قوله .وال لوس بين الس دتين ،و ذا في  لسة االستراحة

أي بعد أن يض عها بحيث  سراهفيجلس على كعب ي   ،األول الفتراش

أي القدم  وينصب يمناه ،(5)وصرح به في المحرر ،يلي ظهرها األرض

وهو  ،ر التوركوفي اآلخِ  ،للقبلةويضع أطراف أصابعه  ،اليمنى

 ًن جهة يمينه ويلصق وركه باألرضمخرج يسراه لكن ي   ،كالفتراش

واألصح  قوله .من األحاديث الصحيحة (7)وغيرر (6)¢لحديث أبي حميد

 ةوح م ،ألنه ليس آخر صالتهما ؛يفترش المسبوق والساهي

                                                           

باب صفة التشهد وو وبه  ،  تاب الصالو ، (160 2( سنن الداراطني )1)

 (.1327برام ) ، واختال  الروايات فيه

باب مبتدأ فرض  ،  تاب الصالو ، (198 2السنن ال برى للبيهقي ) (2)

 ، (24 2يروار الاليل ) :انظر ، وصححه األلباني ، (2819برام ) ، التشهد

 (.319برام )

باب التشهد في اآلخرو برام  ،  تاب األذان ، (166 1( صحيا البخاري )3)

تشهد في الصالو باب ال ،  تاب الصالو ، (218 3وصحيا مسلم ) ، (831)

 (.402برام )

 (.36( المحرر للرافعي )ص4)

 (. 112 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر5)

 (.471في )ص( سبق تخري ه 6)

باب سنة  ،  تاب األذان ، (165 1( منها ما أخر ه البخاري في صحيحه )7)

 تاب  ، (307 3ومسلم في صحيحه ) ، (827ال لوس في التشهد برام )

 (. 498باب ما ي مر صفة الصالو وما يفتتا به ويختم به برام ) ، الصالو
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يتور ان أما في  والثاني ،م صالتهم  تلي  ا  االفتراش أن ي ون مستوف

 وايل ،فدنه آخر اعود الصالو ًوأما في الساهي ،فللمتابعة ًالمسبوا

وعبارو  ،ين  ان المسبوا في محل يشهدر األول افترش ويال تور 

ألنها  ًوهي أحسن ،يفترش من عليه س ود سهو (2)والروضة (1)المحرر

اال  ،بهف ن لم يقصد استيان  ،تتناول من تر  بعضا  عمدا  والنا يس د

والخليفة المسبوا يذا  لس في آخر  ،فيت ه أنه يتور  (3)األسنوي

وتعبير  ،(4)و هان في ال فاية ؟هل يتور  أو يفترش ،صالو اسمام

ويضع  قوله .بالصحيا (5)المصن  باألصا مخال  لتعبير الروضة

األصح  قلت ،فيهما يسراه على طرف ركبته منشورة األصابع بال ضم

ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى  ،أعلموهللا  ،الضم  

 ول ،ويرسل المسبحة ويرفعها عند قوله )إل هللا( ،في األظهر

اشتملت هذر  اإلبهام إليها كعاقد ثالثة وخمسين واألظهر ضم   ،يحركها

فيسن أن يضر  فه اليسرى  ،ال ملة على ما يفعل باليدين في التشهد

وينشر أصابعها يلى القبلة  ،طر  الر بة على فخذر اليسرى اريبا  من

وصحا  ،(6)وال يضم بعضها يلى بعض على األصا عند الرافعي

وأن  ،تو ه  ميعها يلى القبلةتل ًالمصن  أنه يضمها حتى اسبهام

 ،ويقبض الخنصر والبنصر ،يضر اليمنى على طر  الر بة اليمنى

 ،(7) ل التشهدحة في واألظهر أنه يقبض الوسطى أيضا  ويرسل المسب  

ألنه حال يثبات الوحدانية ا تعالى وال  ً"يال ه" ويرفعها عند اوله

والح مة في رفعها اسشارو يلى أن المعبود سبحانه وتعالى  ،يحر ها

                                                           

 (.36( المحرر للرافعي )ص1)

 (.261 1( روضة الطالبين للنووي )2)

 تحقيق  محمد حسن. ، (510 1(   افي المحتاج لدسنوي )3)

 (.235 3(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

 (.261 1( روضة الطالبين للنووي )5)

 (.497 3( فتا الع ي  للرافعي )6)

والهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي  ، (454 3الم موع للنووي ) :( انظر7)

(20 129.) 
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 فقول المصن  ،(1)لي مر في توحيدر بين القول والفعل واالعتقاد ًواحد

 فقيل ،ين اسبهاممقابله أنه يحلق بينها وب ،و ذا الوسطى في األظهر

يضر أنملة الوسطى بين  (3)وايل ،(2)وهو األصا ،يحلق بينهما برأسيهما

 ،حةاسبهام يليها أي يلى المسب   واألظهر ضم   واوله ،عقدتي اسبهام

 عااد ثالثة  واوله ،فخرج به القول بقبضها و علها فوا الوسطى

فخرج  ،حةأنملة اسبهام العليا تحت المسب   أشار به يلى ضم   ،وخمسين

منها ما روار  واألصل في ذل   له أحاديث ،به اول يرسالها معا  

 ان يذا اعد في التشهد ))أن رسول ه  ƒعن ابن عمر  (4)مسلم

وضر يدر اليسرى على ر بته اليسرى ووضر يدر اليمنى على ر بته 

 ،والخال  في األفضل ،((اليمنى وعقد ثالثة وخمسين وأشار بالسبابة

وال تبطل الصالو  ،حة  رر  المسب  ولو حر   ،بالسنة و ي  فعل  ان آتيا  

وي رر اسشارو  ،يستحب (7)وايل ،يحرم وتبطل (6)وايل ،(5)على األصا

فرض  والصالة على النبي  قوله .(8)ولو  ان أاطر ،بمسبحة اليسرى

 ىب نب مب زب رب يئ} لقوله تعالى ؛في التشهد األخير

اآلية تقتضي الو وب وأولى أحوال ذل   (10)اال الشافعي ، ( 9) {يب

                                                           

 (.159 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

وروضة الطالبين للنووي  ، (499 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.203 3و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (262 1)

 (.454 3الم موع للنووي ) :( انظر3)

باب صفة  ، لمسا د ومواضر الصالو تاب ا ، (393 3( صحيا مسلم )4)

 (.580ال لوس في الصالو و يفية وضر اليدين على الفخذين برام )

 (.454 3الم موع للنووي ) :( انظر5)

 المر ر السابق. :وهو شاذ ضعي . انظر ، ( ح ار أبو علي بن أبي هريرو6)

يط الوس :( ح ار أبو حامد والبندني ي والقاضي أبو الطيب وآخرون. انظر7)

 (.454 3والم موع للنووي ) ، (147 2للا الي )

 (.262 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر8)

 .56سورو األح اب ( 9)

 (.140 1( األم للشافعي )10)
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 ي  ))في صحيحيهما (2)والحا م (1)ولما أخر ه ابن حبان ،هو الصالو

اللهم صل  اولوا اال ،نحن صلينا علي  في صالتنانصلي علي  يذا 

على محمد النبي األمي وعلى آل محمد  ما صليت على يبراهيم وعلى 

 وهو يدل على أن الصالو على النبي  ،((آل يبراهيم ين  حميد م يد

ألنه  ًواألظهر سن ها في األول قوله .عندهم معلوم   في الصالو أمر  

 القعود في  رع فيه الصالو على النبيفش   ،رع فيه التشهدش   اعود  

 ،على التخفي  ألنه مبني   ًوهو القديم ال يسن (4)والثاني ،(3)آخر الصالو

على اآلل في  ول تسن   قوله .اطعا   سن  ال ي   (6)وايل ،اطعا   سن  ي   (5)وايل

واطر به  ،(7)ل ونه مبنيا  على التخفي  ًاألول على الصحيح

 ،تجب وقيل ،للحديث ًسن في اآلخروت   قوله .تسن   (9)وايل ،(8)العراايون

والمشهور أنه  ،أن الخال  اوالن (11)وأصلها (10)ور ا في الروضة

                                                           

‘ باب ذ ر البيان بأن النبي  ،  تاب الصالو، (289 5( صحيا ابن حبان )1)

برام  ، ينما سئل عن الصالو عليه في الصالو عند ذ رهم ييار في التشهد

التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان  :انظر ، وصححه األلباني ، (1959)

 (. 1956برام ) ، (393 3)

 (.988برام ) ، (401 1( المستدر  على الصحيحين )2)

 :وهو نصه في األم واسمالر. انظر ، ل ديد فيه( وهو المذهب والقول ا3)

 (.140 1واألم للشافعي ) ، (303 2للماوردي ) الحاوي ال بير

 (.461 3الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.61بحر المذهب للروياني )  :( انظر5)

 (.462 3الم موع للنووي ) :( انظر6)

ار للحصني و فاية األخي ، (506 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

(1 163.) 

 (.236 3و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (461 3( انظر: الم موع للنووي )8)

والم موع  ، (771 2التعليقة للقاضي حسين ) :( ح ار الخرسانيون. انظر9)

 (.461 3للنووي )

 (.263 1( روضة الطالبين للنووي )10)

 (.503 3( فتا الع ي  للرافعي )11)
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و عل الخراسانيون  ،(1)نه في شرح المهذبو هان  ما ذ رر هنا وبي  

الخال  في األول مرتبا  على الخال  في الثاني ين لم نو بها في 

 ،وين أو بناها فيه ،في األولأ[ لم يشرع 51وهو المذهب ]ب  ،اآلخر

ثبت  ،وأكمل التشهد مشهور قوله .ففي مشروعيتها في األول و هان

ل ن اختار الشافعي  ،(2)ها تشهد أ  أ باس ماعوبأي   ،في التشهد أحاديث

التحيات المبار ات الصلوات ))وهو ،¢منها ما روار ابن عباس

الطيبات ا السالم علي  أيها النبي ورحمة ه وبر اته السالم علينا 

وعلى عباد ه الصالحين أشهد أن ال يله يال ه وأشهد أن محمدا  

منها  يادو المبار ات على وفق اوله  واختارر ألمور (3)((رسول ه

الراوي  وألن صار سن   ، ( 4) {مضحط خض حض جض مص خص} تعالى

سالم )) (5)يقوى معه ر حان المتأخر يال أن الشافعي روار

واألفضل  (6)اال في الروضة ،فيهما "أل"باير  ((سالم علينا))((علي 

سالم  ،وأقله )التحيات هلل قوله .ألنه أ ثر في الروايات ًاألل  والالم

سالم علينا وعلى عباد هللا  ،عليك أيها النبي ورحمة هللا وبركاته

(  عل أشهد أن ل إله إل هللا وأشهد أن محمداا رسول هللا ،لصالحين/ا

الضابط في  وا  الحذ  أما اسسقاط في رواية  (7)الرافعي

و الم  ،ف نهما تابعان ،ة  الصلوات والطيباتالتبعي  وأما  ، المبار ات

وهو  ،المصن  يدل على يي اب حر  العط  في الشهادو الثانية

المذ ور في  (8)اال في ال فاية ،يحذف )وبركاته( وقيل قوله . ذل 
                                                           

 (.461 3) ( الم موع للنووي1)

الم موع للنووي  :القاضي أبو الطيب. انظر ، ( وممن نقل اس ماع2)

 (.219 3النووي على مسلم ) ، (457 3)

باب التشهد في  ،  تاب الصالو ، (221 3( أخر ه مسلم في صحيحه )3)

 (.403برام ) ، الصالو

 .61سورو النور ( 4)

 (.254باب التشهد برام )  ، تاب استقبال القبلة ، (283 1( مسند الشافعي )5)

 (.264 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.513 3( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.210 3(  فاية النبيه البن الرفعة )8)
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يسقاط  (4)"تلخيص الروياني"و (3)"المهذب"و (2)"الشامل"و (1)"التتمة"

ألن لفظ العباد يذا أضي   ً(5)أسقطها الحليمي و)الصالحين( (وبر اته)

 يل ىل مل خل} اال تعالى ،يلى ه تعالى انصر  يلى الصالحين

األصح )وأن محمداا  ويقول )وأن محمداا رسوله( قلت قوله ( 6) {جم

يعني أن األصا  وثبت في "صحيح مسلم" وهللا أعلم ،رسول هللا(

عن نقل العراايين والروياني عن النص  (7)يسقاط أشهد  ما نقله الرافعي

وثبت  على اوله (8)ب[ واعترض في المهمات45وأ ثر األصحاب ]أ 

وأشهد ))¢بأن الذي في مسلم في حديث ابن مسعود ،في صحيا مسلم

وأشهد أن )) ¢حديث ابن عباسوفي ، ((أن محمدا  عبدر ورسوله

وأن محمدا  عبدر ))¢وفي حديث أبي موسى ،((محمدا  رسول ه

وأن محمدا  ))وأما ،وليس ما االه واحدا  من الثالثة ،((ورسوله

تصحيا  (9)في الشرحين يفمقتضى  الم الرافع ،بالضمير ((رسوله

                                                           

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (660 1( تتمة اسبانة للمتولي )1)

 تحقيق  فيصل الهاللي.  ، (514 1( الشامل البن الصباغ )2)

 (.149للشيرا ي )ص( المهذب 3)

 (.164( التلخيص البن القاص الروياني الطبري )ص4)

( الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الفقيه الشافعي المعرو  بالحليمي 5)

وتفقه على أبي ب ر  ،  تب الحديث عن أبي ب ر بن حبيب وغيرر ، ال ر اني

 ، يه بما ورار النهرثم صار يماما  معظما  مر وعا  يل ، األودني وأبي ب ر القفال

وحدث بنيسابور وروى عنه الحافظ الحا م  ، وله في المذهب و ور حسنة

 :ر(. انظر403توفي سنة ) ، المنهاج وغيرر :وله مصنفات نفيسة منها، وغيرر

سير أعالم النبالر للذهبي  ، (138-137 2وفيات األعيان البن خل ان )

 (.333 4وطبقات السب ي ) ، (231-234 17)

 .6سورو اسنسان ( 6)

 (.512 3( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.108 3( المهمات لدسنوي )8)

والشرح الصاير للرافعي  ، (514-513 3( فتا الع ي  للرافعي )9)

 مخطوط"."ب[119 1]
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في اال  ،وعليه يدل لفظ ال تاب ،(1)وصححه في شرح المهذب ،المنر

 ((وأن محمدا  عبدر ورسوله)) فقال ،يال يذا  اد العبد (2)شرح المنهاج

 يووار في الروضة في نقل العراايين والرويان اال ،أي ف نه ي  ي

اال العرااي في  .انتهى ((وأن محمدا  رسوله))واأل ثر ،عن النص

و ذا  ،والذي في الروضة موافق لما في الرافعي مختصر المهمات

 ذا  ،فالفتوى عليه ،والتحقيق منر الضمير ،الوسيطصحا في شرح 

اعلم أن ابن ما ة و ،((عبدر))و ((أشهد))ولعله يريد مر يسقاط ،اال

وأشهد أن محمدا  ))وفيه ،(3)بر ال الصحيا¢ روى حديث ابن عباس

وأقل  قوله .((أشهد))ل ن ب سقاط ،(4)و ذل  النسائي ،((عبدر ورسوله

ظاهرر يوهم  وآله )اللهم صل على محمد وآله( الصالة على النبي 

صلى ه على " ولو اال ،ومرادر يذا أو بناها ،و وبها على اآلل

و ذا على  ،(5)  م به الرافعي . فى "صلى ه على رسوله"أو "محمد  

صلى "ي في  وايل ،(6)النبي دون أحمد على الصحيا فيهما في التحقيق

 ،"وعلى آل محمد"يشعر بأنه ي ب أن يقول  (7)ولفظ الو ي  ،"ه عليه

وأن الضمير  ،وصحا في ال فاية أن يعادو على وا به (8)اال األسنوي

باال تفار بالضمير  "شرح المهذب"و "التحقيق"و  م في  اال ،ي في

هو اول  النا ،فأين التسليم عليه ف ن ايل ،يذا أو بناها "وآله"في 

مجيد(  والزيادة إلى )حميد   قوله ".السالم علي  أيها النبي" المصلي

                                                           

 (.459 3( الم موع للنووي )1)

 ( لم أا  عليه.2)

باب ما  ار  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (291 1( سنن ابن ما ه )3)

صحيا ال امر الصاير  :انظر ، وصححه األلباني ، (900في التشهد برام )

 (.2587-7403برام ) ، (1234 2و يادته )

باب نوع آخر من التشهد برام  ، (  تاب السهو43 3( سنن النسائي )4)

(1281.) 

 (.515 3( فتا الع ي  للرافعي )5)

 (.216( التحقيق للرافعي )ص6)

 (.60  للا الي )ص( الو ي7)

 تحقيق  محمد حسن. ، (529 1(   افي المحتاج لدسنوي )8)
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ودليل عدم و وبها فيه وعدم  ،أي في التشهد اآلخر في اآلخر سنة  

اللهم " واألولى أن يقول (2)اال الرافعي ،(1)استحبابها في األول اس ماع

صلى على محمد وعلى آل محمد  ما صليت على يبراهيم وعلى آل 

بار ت على يبراهيم  وبار  على محمد وعلى آل محمد  ما ،يبراهيم

من حديث  (4)والحا م (3)روار النسائي "وعلى آل يبراهيم ين  حميد م يد

و ار  ،(6)وأصله في الصحيحين بألفاظ ،بهذا السياا (5)¢ عب بن ع رو

اال في  ،"آل محمد وآل يبراهيم في الصالو والبر ة"في  "على"بحذ  

 فيقول ،صحيحةوينباي أن ي مر ما في األحاديث ال (7)شرح المهذب

على محمد  عبد  ورسول  النبي األمي وعلى آل محمد  صل   مالله"

وأ وا ه وذريته  ما صليت على يبراهيم وعلى آل يبراهيم وبار  

وأ وا ه وذريته  ما بار ت على يبراهيم  وعلى آل محمد   على محمد  

 (8)واال في األذ ار ،"وعلى آل يبراهيم في العالمين ين  حميد م يد

                                                           

 (.466 3( الم موع للنووي )1)

 (.515 3( فتا الع ي  للرافعي )2)

برام ‘ باب  ي  الصالو على النبي  ، (85 1) ( عمل اليوم والليلة للنسائي3)

(94.) 

ولفظه يختل  عن  ، (4710( برام )160 3( المستدر  على الصحيحين )4)

 اللهم بار ((. ، ينه حميد م يد:))لفظ النسائي ب يادو

‘ روى عن النبي  ، صحابي  ليل ، بن أمية حلي  األنصار ( عب بن ع رو5)

وايل: ين يد  عب  ، ون لت فيه اصة الفدية ، وشهد عمرو الحديبي ة ، أحاديث

 ، و ابر ، روى عنه ابن عمر، ،  ثم س ن ال وفةاطعت في بعض الماا ي

سير أعالم النبالر  :ر(. انظر53مات بالمدينة سنة )، وآخرون ، وابن عب اس

 (.448 5واسصابة البن ح ر ) ، (53 3للذهبي )

برام ‘ باب الصالو على النبي  ،  تاب الدعوات ، (77 8( صحيا البخاري )6)

باب الصالو على النبي  ،  تاب الصالو ، (226 3وصحيا مسلم ) ، (6357)

 (.406بعد التشهد برام )‘ 

 (.466 3( الم موع للنووي )7)

 (.126( األذ ار للنووي )ص8)
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أسقط في شرح  (1)اال في المهمات ،"األمي   النبي   وبار  على محمد  "

 ما ، (2)اد ع اها يليه في شرح المنهاجو ،"عبد  ورسول "المهذب 

 ل مسلم  (4)وايل ،(3)بنو هاشم وبنو المطلب "آل النبي"و ،نقلته عنه

يسماعيل  "آل يبراهيم"و ،(5)واختارر في شرح مسلم ،ب[51]ب 

أيضا  لإلمام  أي مسنون   وكذا الدعاء بعده قوله .وأوالدهماويسحاا 

متفق  ((ثم ليتخير من الدعار أع به يليه فيدعو به)) لقوله  ًوغيرر

يستحب لإلمام  (7)وايل ،وال ي ب باس ماع ،واللفظ للبخاري ،(6)عليه

 ،واحتر  به عن األول ،بعدر أي بعد التشهد األخير واوله ،تر ه تخفيفا  

ويطالاه يقتضي أنه ال فرا في  ، رر فيه الدعار طلبا  للتخفي ي  ف نه 

ولو دعا بدعار محظور  ،وهو  ذل  ، وا  الدعار بين الديني والدنيوي

أي المنقول عن  ومأثوره أفضل قوله .(8)االه في الشامل .بطلت صالته

و ذل  هو األفضل في  ،لنص الشارع ًهنا أفضل من غيرر النبي 

)اللهم اغفر لي  أي ومن المأثور في هذا المحل ومنه قوله . ل أدعيته

وما أسررت وما أعلنت وما ))أي ما قدمت وما أخرت( إلى آخره

أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر ال يله يال أنت 

                                                           

 (.111 3( المهمات لدسنوي )1)

 ( لم أا  عليه. 2)

للماوردي  الحاوي ال بير :( وهو الظاهر المنقول عن نص الشافعي. انظر3)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (311 11ونهاية المطلب لل ويني ) ، (1293 7)

(5 530 .) 

 (.218 3(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

 (.228 3( شرح النووي على مسلم )5)

باب ما يتخير من الدعار بعد  ، تاب األذان  ، (167 1( صحيا البخاري )6)

 ،  تاب الصالو ، (221 3وصحيا مسلم ) ، (835التشهد وليس بوا ب برام )

 (.402باب التشهد في الصالو برام )

 (.517 3فتا الع ي  للرافعي ) :( ذ رر الصيدالني في طريقته. انظر7)

  تحقيق  فيصل الهاللي. ، (501 1( الشامل البن الصباغ )8)
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اللهم يني أعوذ ب  من عذاب القبر ))أيضا   (2)وروى ،(1)روار مسلم ((

 قوله .((المحيا والممات وشر المسيا الد ال وعذاب النار ومن فتنة

والصالة  على قدر التشهدأي الدعار بعد التشهد  ويسن أن ل يزيد

وأرى أن ي ون  يادو ذل  ين " (3)اال الشافعي في األم ،على النبي 

وأن ي ون أ ثر  ،والصالو على النبي  ، ان يماما  أال من ادر التشهد

 سهو   ىأ رر ما طال ما لم يخر ه ذل  يلوال  ،من ذل  يذا  ان وحدر

 (4)وتبعه على ذل  األصحاب يال أن في الروضة ،"أو يخا  به سهوا  

يطالا استحباب نقص الدعار عن التشهد والصالو على  (5)وأصلها

في استحباب عدم ال يادو على  وعبارو ال تاب صريحة   ،النبي 

استحباب مساواو الدعار لهما من غير تفريق بين  ةومفهم ،ادرهما

 ،وهو استحباب النقص لإلمام ،المنصوص والمعتمد ،اسمام والمنفرد

أي عن التشهد  ومن عجز عنهما ترجم قوله .وال يادو للمنفرد

وعند الع    ،فيتعينان بالعربية عند القدرو ،والصالو على النبي 

ويترجم للدعاء  قوله .بتر متهما تىر أف ن تعذ   ،ي ب التعليم  الت بير

، اياسا  على الوا ب والذكر المندوب العاجز ل القادر في األصح

ألنه ال  ًال ي و  لهما والثالث ،ي و  لهما والثاني ، الت بير والتشهد

فليس  ،ومحل الخال  في المأثور ،(6)ضرورو يليها بخال  الوا بات

وحيث منعنا  ،(7)بالع ميةللمصلي أن يخترع دعوو ويدعوا بها 

 ،بترتيب التشهد ولو أخل   ،فأتى بها بطلت صالته  ال الم ،التر مة

                                                           

باب الدعار في  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (92 4( صحيا مسلم )1)

 (.771صالو الليل وايامه برام )

باب ما يستعاذ  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (400 3( صحيا مسلم )2)

 (.588برام ) ، منه في الصالو

 (.144 1( األم للشافعي )3)

 (.265 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.517 3فتا الع ي  للرافعي ) (5)

وتبعه عليها  ، (152 2( ذ ر هذر األو ه الثالثة الا الي في الوسيط )6)

 (.518 3الرافعي في فتا الع ي  )

 (.300 3الم موع للنووي ) :( بال خال . انظر7)
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ف ن لم ت بطل  ،دوتبطل صالته ين تعم   ،ف ن أبطل المعنى لم ي  

لقوله  ًالسالم الثاني عشر قوله .(1)المعنى  فى في األظهر

((ميوتحليلها التسل ،تحريمها الت بير))(2)،  في حال وي ب ييقاعه

 ،خالفه ألنه لم ينقل عن النبي  ًوأقله )السالم عليكم( قوله .القعود

وال  "سالم ه علي م"وال  "سالمي علي م"وال  "سالم علي " ئفال ي  

فلو اال شيئا  منها متعمدا  بطلت صالته يال السالم  ،"السالم عليهم"

لحديث  ًواحدووأفهم  المه أن الوا ب مرو  ،ألنه دعار الاائبًعليهم

 ،روار الحا م (( ان يسلم مرو واحدو تلقار و هه أن النبي ))~عائشة

( أي عليكم واألصح جواز )سالم   قوله .(3)على شرط الشيخين واال

 قلت .وألن التنوين يقوم مقام األل  والالم ،بالتنوين اياسا  على التشهد

ن فلو لم ينو   ،لعدم ورودر هنا ًوهللا أعلم ،هئاألصح المنصوص ل يجز

ولو  ،يترتب على التنوين وأولى بالمنر واال القاضي حسين ،  لم ي  

وأنه ل تجب  قوله .فالصحيا اس  ار مر ال راهة ،علي م السالم اال

ي ب أن  (4)والثاني .ألن النية تليق بالفعل دون التر  ًة الخروجني  

وال ي ب  ،وهو األصا عند  مهور العراايين ،الخروج هينوي بسالم

فلو عين وأخطأ أي عين خال  ما  ،أ[الصالو بال خال 46تعيين ]أ 

صرح به القفال  ،هو فيه  من صلى الظهر ونوى الخروج من العصر

ين  ان عمدا   وعلى الثاني ،ال يضر فعلى األول ،والباوي وغيرهما

وعلى الثاني  ،(5)وين  ان سهوا  س د للسهو وسلم ثانيا   ،بطلت صالته

                                                           

وروضة الطالبين للنووي  ، (328 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

(1 243.) 

باب فرض الوضور  ،  تاب الطهارو ، (16 1داود في سننه )( أخر ه أبو 2)

باب ما  ار في تحريم الصالو  ، (463 2والترمذي في سننه ) ، (61برام )

 ،  اب الطهارو وسننها ، (101 1وابن ما ة في سننه ) ، (238وتحليلها برام )

 :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (275باب مفتاح الصالو الطهور برام )

 (.55برام ) ، (102 1يا أبي داود )صح

وضعفه األلباني.  ، (841برام ) ، (354 1( المستدر  على الصحيحين )3)

 (.957برام ) ، (302 1مش او المصابيا ) :انظر

 (.476 3الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.248 2البيان للعمراني ) :( انظر5)
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ف ن  ،ف ن ادمها أو سلم بال نية ، ب ارن النية بالتسليمة األولىي أيضا  

وين  ان سهوا  س د وأعاد السالم مر النية ين  ، ان عمدا بطلت صالته

السالم عليكم "وأكمله  قوله .(1)وين طال بطلت ،لم يطل الفصل

ا  هللا"ورحمة  ا في األولى حتى يرى خده  مرتين يمينا وشمالا ملتفتا

السالم   ان يسلم عن يمينه))ألن النبي  ؛الثانية األيسراأليمن وفي 

السالم  وعن يسارر ،حتى يرى بياض خدر األيمن ،علي م ورحمة ه

روار  ((أ[ يرى بياض خدر األيسر52حتى ]ب  ،علي م ورحمة ه

 ،"وبر اته"عدم استحباب  (3)والمشهور ،واللفظ للنسائي ،(2)األربعة

 (5)وروى  يادتها أبو داود ،(4)له استحبابها واختار السب ي في تصني 

من حديث ابن  (7)وابن حبان (6)هوابن ما ¢ في حديث وائل بن ح ر

يلتفت بحيث يرى من  وايل ،ال ي يد على واحدو (8)وفي اول ،¢مسعود
                                                           

 (.268 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 ، (996برام ) ، باب في السالم ،  تاب الصالو ، (261 1سنن أبي داود )( 2)

 ، (295باب ما  ار في التسليم في الصالو برام ) ، (89 2وسنن الترمذي )

باب  ي  السالم على الشمال برام  ،  تاب السهو ، (63 3وسنن النسائي )

باب  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (296 1وسنن ابن ما ة ) ، (1325)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (916برام ) ، التسليم

 (.914برام ) ، (150 4)

وشرح مش ل الوسيط البن الصالح ، (478 3الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.171 2والن م الوهاج للدميري ) ، (152 2)

 (.336 1)  يالارر البهية للسني :( انظر4)

 (. 997برام ) ، باب في السالم ،  تاب الصالو ، (261 1( سنن أبي داود )5)

 ، باب التسليم ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (296 1( سنن ابن ما ه )6)

برام  ، باب في السالم ،  تاب الصالو ، (261 1(.سنن أبي داود )914برام )

باب  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (296 1وسنن ابن ما ه ) ، (997)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (914برام ) ، التسليم

 (.914برام ) ، (150 4)

باب ذ ر التسليم الذي ينفتل المرر به من  ، (333 5( صحيا ابن حبان )7)

 (.1993صالته برام )

 (.268 1روضة الطالبين للنووي ) :( وهو اول  اديم. انظر8)
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وينباي ابتدار التسليمة مستقبل القبلة وانقضاؤها مر  ،(1)دارخ ل  انب 

 .وهو  ذل  ، المه استحباب االبتدار باليمينلم من وع   ،تمام االلتفات

ا السالم على من عن يمينه ويساره من مالئكة   قوله  ن   وج وإنس   ناويا

وهم  ،وينوي اإلمام السالم على المقتدين ،أي المسلمين من الصنفين

أن  أمرنا رسول ه )) اال¢ لما روى سمرو بن  ندب ًالرد عليه

روار أبو  ((وأن يسلم بعضنا على بعض   ،نرد على اسمام وأن نتحاب  

فينوي الرد عليه  ،ثم ين  ان المأموم عن يمين اسمام ،(3)والحا م (2)داود

ف ن حاذار فما شار واألولى  ،فباألولى ،وين  ان عن يسارر ،بالثانية

ويستحب  ،ويستحب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ،أفضل

والسنة أن  ،(4)أن ينوي باألولى الخروج من الصالو ين لم نو بها ل ل  

ترتيب  الثالث عشر قوله .(5)وأن يفصل بين التسليمتين ،السالم ال يمد  

ويستثنى من  ،واس ماع ،(6)لحديث المسير صالته ًاألركان كما ذكرنا

تقارن ف نها  ،ونية الخروج ين أو بناها ،ف نها تقارن الت بير ،النية ذل 

ف نه  ،ف نه يقارن التحرم والقرارو وال لوس األخير ،والقيام ،السالم

ومقتضى يطالا المصن  أنه البد من ييقاع  ،يقارن التشهد والسالم

ل ن  ،(8)وبه   م في شرح المهذب ،(7)بعد التشهد الصالو على النبي 

                                                           

ف نه يسرا  في االنحرا . االه ال ويني في نهاية المطلب  ، ( وهذا بعيد1)

والم موع للنووي  ، (521 3فتا الع ي  للرافعي ) :وانظر ، (184 2)

(3 477.) 

برام  ، باب الرد على اسمام ،  تاب الصالو ، (263 1( سنن أبي داود )2)

( برام 376 1ضعي  أبي داود ) :وضع  يسنادر األلباني. انظر ، (1001)

(179 .) 

 (. 997برام ) ، باب في السالم ،  تاب الصالو ، (261 1( سنن أبي داود )3)

 (.268 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

 (. 173 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 (. 501ص)( سبق تخري ه في 6)

 (. 173 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

 (.466 3( الم موع للنووي )8)
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عن الحليمي أنه  بعض التشهد  (1)نقل الرافعي في شرح مسند الشافعي

 (2)و عل المصن  في شرح الوسيط ،حتى ي و  فيه التقديم والتأخير

 .وهو أظهر من  علهما من األر ان اال ،الترتيب و المواالو شرطين

أي  فإن تركه عمداا بأن سجد قبل ركوعه بطلت صالته قوله

أما تقديم  ،وهذا في األر ان الفعلية  ما مثله ،لتالعبه ً(3)باس ماع

 لي    تقديم التشهد على الس ود أو على او ،الر ن القولي على فعلي

ل نه ال يعتد  ،فال تبطل ،على التشهد  تقديم الصالو على النبي  ،آخر

وترتيب السنن بعضها على بعض  االستفتاح والتعوذ  ،بالمقدم

 قوله .وترتيبها على الفرائض  الفاتحة والسورو شرط في االعتداد بها

وإل  ،فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله ،وإن سها فما بعد المتروك لغو  

وين تر  الترتيب سهوا  لم يعتد بما  أي تمت به ركعته وتدارك الباقي

 ف ن تذ ر السهو ابل فعل   ،لواوعه في غير محله ًفعله بعد المترو 

ثم ل ن يذا تر  الر وع  ،(4)تال عند التذ ر بالمترو شمثل المترو  ا

تذ رر في الس ود و ب الر وع يلى القيام لير ر فيه وال ي فيه أن 

وين تذ ر بعد فعل  ،خالفا  لما تعطيه عبارته (5)يقوم را عا  على األصا

وهذا  له  ،مثله في ر عة أخرى تمت الر عة السابقة به ولاا ما بينهما

 هقول .(6)ف ن لم يعر  أخذ بالمتيقن ،ين المترو  وموضعهعيذا عر  

أي من الر عة  من األخيرة فلو تيقن في آخر صالته ترك سجدةا 

 .فلم يعتد به ،ألنه وار بعد مترو  ًوأعاد تشهده ،سجدهااآلخرو 

من  ألن النااصة اد ت ملت بس دو   ًأو من غيرها لزمه ركعة قوله

وكذا إن  قوله .والرابعة ثالثة ،وتصير الثالثة ثانية ،الر عة التي بعدها

 ًأي في  ونهما من األخيرو أو مما ابله يل مه أيضا  ر عة شك فيهما

                                                           

 (. 372 1( شرح مسند الشافعي للرافعي )1)

 (.155 2( التنقيا شرح الوسيط للنووي )2)

 (. 174 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.118 4الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.307 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

والن م الوهاج للدميري  ، (300 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

(2 174.) 
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وإن علم  قوله .ألن األصل عدم استيان بالمش و  فيه فأخذنا باألحوط

 فإن كان جلس بعد سجدته ،أي من األولى ترك سجدة في قيام ثانية  

سوار اصد به ال لوس بين  أي من ايام   سجدأي التي أتى بها 

 د الثانية أو اصد به  لسة االستراحة ظنا  أنه الس دتين ثم عقل فلم يس

 ًالبد أن ي لس واال أبو يسحاا ،ألنه  لوس فاصل ًأتى بالس دتين

 ،(1)لينتقل منه يلى الس ود  ما يقوم المريض يذا ادر بعد القرارو لير ر

ألنه  ًلم يكفه إن جلس بنية الستراحة وقيل قوله. والمذهب األول

 ،فيعود يلى ال لوس ثم يس د ،ينوب عن الفرضفال  ،اصد بها النفل

وهو  ، ما لو  لس في التشهد األخير ،والصحيا عند األ ثرين األول

وين لم ي ن  لس  ،أتى وإل قوله .هئه ي   نيظن أنه األول ثم تذ ر ف

ا ثم يسجد ،بعد س دته ال لوس  ألن الفصل بهذا ًفيجلس مطمئنا

أي ي فيه أن يس د عن  يسجد فقط وقيل ،فال يقوم القيام مقامها ،فرض

واألصا  ،ب[2]ب  (2)وهو حاصل بالقيام ،ألن المقصود الفصل ًايام

وإن علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثالث جهل  قوله .األول

وذل  بأن ي عل واحدو من األولى وواحدو من  ،وجب ركعتان موضعها

وي عل الس دو الثالثة  ،لت مل بها ًر الر عة الثانية  املةويقد   ،الثالثة

والثالثة  ،ل األولى بالثانيةم   َ فت   ،ويما من الرابعة ،يما من الثالثة أيضا  

وين  ،أي أو أربع فسجدة ثم ركعتان قوله .بالرابعة ويأتي بر عتين

الحتمال أن ي ون تر   ًعلم تر  أربر س دات ل مه س دو ثم ر عتان

متواليتين  س دو من األولى ثنتين من ر عة وثنتين من ر عتين غير 

ل األولى بالثانية وليس  م  فت   ،وس دو من الثالثة وس دتين من الرابعة

ب[ وتضي  46فيبقى منها س دو ]أ  ،ل به الثالثة م  في الرابعة ما ت  

يليها ر عتين هذا  له يذا  لس عقب الس دات المفعوالت على المذهب 

ا لم ي لس في بعض الر عات أو أما يذ ،أو النا القيام يقوم مقام ال لوس

والنا باألصا أن القيام ال ي في فال يحسب  ،لم ي لس في غير الرابعة

ما بعد الس دو المفعولة يلى أن ي لس حتى لو تذ ر أنه تر  من  ل 

ر عة س دو ولم ي لس يال في األخيرو أو  لس بنية االستراحة أو 

                                                           

 (.175 2والن م الوهاج للدميري ) ، (150 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

وروضة الطالبين للنووي  ، (262 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر2)

(1 300.) 
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لم يحصل له مما فعل  الفرض ال يتأدى بنية النفل التشهد األول والنا

وال لوس الذي تذ ر فيه يقوم مقام ال لوس  ،بس دو   يال ر عة نااصة  

أو خمس أو  قوله .فيأتي بثالث ر عات   ،فيس د ثم يقوم ،بين الس دتين

ل مه ثالث  أو ست   أي وين علم تر  خمس س دات  ست فثالث  

من األولى وثنتين من الثانية وثنتين  وذل  بأن ي عل واحدو   ،ر عات  

ل األولى  م  فت   ،من الثالثة والسادسة من األولى أيضا  أو الرابعة

يذا  وهذا الح م باألخذ باالحتمال األشد   ،وتبقى ثالث ر عات   ،بالرابعة

ف ن علم تر   ،عمل بمقتضى علمهفي   ،المترو  أما يذا علم محل   ، هل

 وين علم تر هما من ر عةِ  ،وتشهدس دتين من األخيرو س دهما 

ف ن  انتا غير متواليتين  ،غيرهما أو من ر عتين متواليتين ل مه ر عة

ألن الحاصل له ر عة يال  ًفسجدة ثم ثالث أو سبع   قوله .فر عتان

وفي  ،وين تر  ثماني س دات ل مه س دتان ثم ثالث ر عات ،س دو

ت عصابته مثال  وتصوير ذل   له بمن ن ل ، مير ذل  يس د للسهو

فيس د عليها  اهال  أو ناسيا  أوضا من تصويرر بالتر   ،على  بهته

ف ما لو  ،ر بعد السالم ابل أن يطول الفصلولو حصل التذ    ،يال ل

سن إدامة نظره إلى ي   قلت قوله .ف ن طال استأن  ،ر في الصالوتذ   

اال  ¢عن أنس (1)روى البيهقي ،أي في  مير الصالو موضع سجوده

وألن  مير النظر في  ،((ا عل بصر  حيث تس د))لي رسول 

 ،وم ان الس ود أشر  من غيرر وأسهل ،أارب يلى الخشوع م ان  

 سن فيه أن ال ي او  بصررالتشهد في   (2)واستثنى في شرح المهذب

 ،(4)وفيه حديث صحيا في سنن أبي داود (3)اال في التحرير ،يشارته

                                                           

باب ال ي او  بصرر  ،  تاب الصالو ، (403 2( السنن ال برى للبيهقي )1)

مش او المصابيا  :وضعفه األلباني. انظر ، (3545موضر س ودر برام )

 (.996برام ) ، (315 1)

 (.455 3( الم موع للنووي )2)

 (.268 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )3)

 تاب  ، (260 1ال ي او  بصرر يشارته(( سنن أبي داود ):))( ولفظه4)

 :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (990باب اسشارو في التشهد برام ) ، الصالو

 (.910( برام )145 4صحيا أبي داود )
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وفي الر وع يلى ظهر  ،يلى موضر س ودرينظر في القيام  (1)وايل

ين  ان  وايل ،وفي القعود يلى ح رر ،وفي الس ود يلى أنفه ،ادميه

ح ار الطبري في  ،بحضرو ال عبة فنظر يليها مر توفر الخشوع فحسن

انفرد  كره تغميض عينيهي   وقيل قوله .(2)شرح التنبيه ثم صحا األول

وروى ابن عدي في النهي  ،(4)وروي عن بعض التابعين ،(3)به العبدري

اختار  كره إن لم يخف ضرراا وعندي ل ي   هقول .(5)عنه حديثا  ضعيفا  

وألنه ي مر الخشوع  ،ألن النهي لم يثبت ًذل  تبعا  لبعض العلمار

وحضور القلب ويمنر من تفريق الذهن ومقتضى  المه أنه ين خا  

 ،شوعالخ   سن  أي وي   والخشوع قوله .(6)ررعلى نفسه أو غيرر ضررا     

واألحاديث  ،  (7) {ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} اال ه تعالى ،وهو الس ون

 ،(8)وليس للر ل من صالته يال ما عقل منها ،واآلثار في ذل   ثيرو

االه  ، ميعهاهو شرط ومحله في بعض الصالو ال في  وايل

ر أو ؤوالمشهور  راهة العبث في الصالو حتى لو سقط ردا ،(9)الطبري

 قوله .(10)االه في اسحيار.طر  عمامته  رر له تسويته يال لضرورو

                                                           

التهذيب للباوي  :و  م به الباوي والمتولي. انظر ، ( االه شري  بن عبده1)

 (. 314 3والم موع للنووي ) ، (176 2يان للعمراني )والب ، (137 2)

 (. 177 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

 (.314 3الم مر للنووي ) :( انظر3)

 (.177 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

وضعفه األلباني  ، (90 8) ( أخر ه ابن عدي في ال امل في ضعفار الر ال5)

 (.1630( برام )163 1) في ضعي  ال امر و يادته

والن م الوهاج للدميري  ، (269 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

(2 177.) 

 .2-1سورو المؤمنون ( 7)

|ي تب للر ل :))( ع سفيان الثوري بلفظ61 7)( أخر ه أبو نعيم في الحلية 8)

وصحا يسنادر األلباني في سلسلة األحاديث  ، من صالته ما عقل منها((

 (.6941الضعيفة والموضوعة برام )

 (.197 1) حاشية عميرو :( وهو المحب الطبري. انظر9)

 (.189 1الي )(  يحيار علوم الدين للا 10)
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 مئ زئ رئ ّٰ ِّ} اال ه تعالى ،أي تأملها وتدبر القراءة

وألن به ي مل مقصود  ،اياسا  على القرارو والذكر ، ( 1) {نئ

 ىب} فقال ،ألن ه تعالى ذم تار ه ًودخول الصالة بنشاط ،الخشوع
 ًأي من شواغل الدنيا وفراغ قلب   ، ( 2) {نت مت زت رت يب

يذا أ ثر حديث النفس  (3)وايل ،ألن ذل  اد يستمر معه في الصالو

ي علهما  (4)وايل ،أي فوا سرته ل يديه تحت صدرهعْ وجَ  قوله .أبطل

 ،¢لما روى وائل بن ح ر ًأ[53]ب  يساره آخذاا بيمينه ،تحت السرو

فوضر يدر اليمنى على يدر اليسرى  صليت مر رسول ه )) اال

وفي سنن أبي  ،(5)روار ابن خ يمة في صحيحه ((على صدرر

على ظهر  فه اليسرى والرصغ  ىثم وضر يدر اليمن)))(6)داود

 والرصغ بالصاد والسين هو المفصل بين ،وسندر صحيا ((والساعد

وفي  ،تحت صدرر (8)وعبارو األصحاب ،(7)ال   والساعد
                                                           

 .29سورو ص ( 1)

 .142سورو النسار ( 2)

فتا الع ي   :شاذ. انظر :واال النووي ، (  ح ار القاضي ابن  ج و ها  3)

 (.294 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (131 4للرافعي )

والن م الوهاج  ، (98 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :(  االه أبو يسحاا. انظر4)

 (.113 1و فاية األخيار للحصني ) ، (180 2للدميري )

باب وضر اليمين على  ،  تاب الصالو ، (243 1( صحيا ابن خ يمة )5)

انظر:  ، وضعفه األلباني ، (479الشمال في الصالو ابل افتتاح القرارو برام )

 (. 449برام ) ، (643 1سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة )

باب رفر اليدين في الصالو  ، الصالو تاب  ، (193 1( سنن أبي داود )6)

(برام 315 3صحيا أبي داود ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (727برام )

(717 .) 

 ، (207  2النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر7)

 (. 188والمصباح المنير للفيومي )ص

 ، (227 2اوردي )للم الحاوي ال بيرو ، (107 8مختصر الم ني ) :( انظر8)

 (. 89 2والتهذيب للباوي ) ، (30والتنبيه للشيرا ي )ص
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اال  ، أنهم  علوا التفاوت بينهما يسيرا   ((على صدرر))الحديث

وبه صرح  ،مقتضى  الم الرافعي أن يرسال اليدين م رور (1)األسنوي

والقصد من ذل  تس ين يديه |)) ل ن اال الشافعي ،الباوي والمتولي

ومقتضار أنه ال  ،(2)نقله في الشامل ((بأسف ن أرسلهما ولم يعبث فال 

بل نقل الطبري اوال  أنه يستحب  ،وال خال  األولى ،ي ون م روها  

لقوله  ًوالدعاء في سجوده قوله .(3)االه الباوي ،ولو رفعهما  رر

((أارب ما ي ون العبد من ربه وهو سا د فا ثروا الدعار))  روار

 من السجود والقعود على يديهوأن يعتمد في قيامه  قوله .(4)مسلم

وهو أن ي عل بطن راحتيه وبطون  ،(5)روار البخاري من فعل النبي 

وأما  ،ال خال  فيه (7)واال في شرح المهذب ،(6)أصابعه على األرض

ولو  ،(9)فباطل ((ويضر يدر  العا ن)) (8)الحديث المذ ور في الوسيط

المراد عا ن صا حمل ذل  وي ون المراد الشي  ال بير وليس 

هو  وتطويل قراءة األولى على الثانية في األصح قوله .(10)الع ين

                                                           

 تحقيق  محمد حسن. ، (559 1(   افي المحتاج لدسنوي )1)

 تحقيق  فيصل الهاللي.  ، (354 1( الشامل البن الصباغ )2)

ول ني و دته في  فاية  ، ( لم أا  عليه فيما اطلعت عليه من  تب الباوي3)

 ولم ينسبه ألحد.  ، (113 1األخيار للحصني )

باب ما يقال في الر وع  ،  تاب الصالو ، (293 3( صحيا مسلم )4)

 (.482والس ود برام )

باب  ي  يعتمد على األرض  ،  تاب األذان ، (164 1( صحيا البخاري )5)

 (. 824يذا اام من الر عة ؟ برام )

 (.181 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

 (.442 3( الم موع للنووي )7)

 (.143 2( الوسيط للا الي )8)

 (.143 2التنقيا شرح الوسيط للنووي ) :( انظر9)

 (.182 2والن م الوهاج للدميري ) ، (442 3الم موع للنووي ) :( انظر10)
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وهو ظاهر  ،ال والثاني ،(2)¢ لحديث أبي اتادو ً(1)المصحا في الروضة

 ،عن ال مهور (4)ونقله في الروضة ،(3)وصححه الرافعي ،النص

 ،(( ان)) لقوله فيه ًأحس بداخل وهو بعيد وحملوا الحديث على أنه 

اال  ،الخال  في الثالثة مر الرابعة يذا ارأ السورو فيهما ريوي 

والوارد  ،والخال  فيما لم يرد فيه تنصيص من الشارع (5)األسنوي

 يتبر سوار ااتضى تطويل األولى  صبا ال معة أو تطويل الثانية  

ويستحب للقارئ بما لم يرد أن يقرأ في  ، ( 7) {ىب نب}و  (6) {ين}

أي بعد الصالو  والذكر بعدها قوله .األولى بسورو أطول من الثانية

وثبت فيه  ،أ[ الناس ويدعوا لهم47واسمام يقبل على ]أ  ،ل ل واحد

  ان رسول ه ))يستحب أن يبدأ منها باالستافارو ،أحاديث  ثيرو

اللهم أنت السالم ومن   واال ،يذا انصر  من صالته استافر ثالثا  

ولم  (9)اال ابن القيم .(8)روار مسلم ((السالم تبار ت ذا ال الل واس رام
                                                           

عن  ، و الطيبونقله القاضي أب ، والمحققون ، ( واختارر القاضي أبو الطيب1)

 (.248 1روضة الطالبين للنووي ) :عامة األصحاب الخراسانيين. انظر

ويطول في الر عة األولى ما ال :))وفيه ، (494)ص( سبق تخري ه في 2)

 يطول في الر عة الثانية((.

 (.357 3( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.248 1( روضة الطالبين للنووي )4)

  تحقيق  محمد حسن . ، (559 افي المحتاج لدسنوي )ص( 5)

 .1سورو األعلى ( 6)

 .1سورو الااشية ( 7)

باب استحباب  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (414 3( صحيا مسلم )8)

 (.591الذ ر بعد الصالو وبيان صفته برام )

 ، الحنبلي ( محمد بن أبي ب ر ال رعي الدمشقي شمس الدين ابن ايم ال و ية9)

لى التقي سليمان وأبي ب ر بن عبد الدائم وارأ الفقه على الم د الحراني سمر ع

وغلب عليه حب  ابن تيمية حتى  ان ال يخرج عن شير  من  ، وابن تيمية

وله  ، بل ينتصر له في  مير ذل  وهو الذي هذب  تبه ونشر علمه  ، أاواله

تصاني  أخرى من التصاني :  اد المعاد وأعالم المواعين وبدائر الفوائد و

 ، (137 5الدرر ال امنة البن ح ر ) :ر(. انظر751توفي سنة ) ،  ثيرو

 (.287 8وشذرات الذهب البن العماد الحنبلي )
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سرع االنتقال يلى مستقبل القبلة يال مقدار ما يقول ذل  بل ي   يم ث 

والتحميد ثالثا   ،يلى التسبيا ثالثا  وثالثين وندب  ،(1)المأمومين

أنه ي بر  (3)وفي رواية لمسلم ،(2)روار الشيخان ،والت بير  ذل  ،وثالثين

وحدر ال  تمام المائة ال يله يال ه يقول (4)وفي أخرى له ،أربعا  وثالثين

ال )) (5)ورويا ،شري  له له المل  وله الحمد وهو على  ل شير ادير

وهو على  ل شير  ،ال شري  له له المل  وله الحمد ،يله يال ه وحدر

وال ينفر ذا ال د  ،وال معطي لما منعت ،اللهم ال مانر لما أعطيت ،ادير

 ،ويسراررويستحب للمنفرد والمأموم يطالة الذ ر  ،((من  ال د

أي الدعار أسمر أي أارب  ايل لرسول ه  ،ويستحب الدعار أيضا  

 (( و  الليل اآلخر ودبر الصلوات الم توبات)) اال ،يلى اس ابة

 معاذا   ما وصى به النبي  واد ورد أدعية منها ،(6)صححه الترمذي

اللهم أعني على ذ ر  وش ر   ال تدعن دبر  ل صالو أن تقول))

ل للنفل قوأن ينت قوله .(1)والنسائي (7)روار أبو داود ((عبادت وحسن 

                                                           

 (.285 1) (  اد المعاد في هدي خير العباد البن ايم ال و ية1)

باب الذ ر بعد الصالو برام  ،  تاب األذان ، (168 1( صحيا البخاري )2)

باب  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (407 3وصحيا مسلم ) ، (843)

 (.591استحباب الذ ر بعد الصالو وبيان صفته برام )

باب استحباب  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (406 3( صحيا مسلم )3)

 (.596الذ ر بعد الصالو وبيان صفته برام )

باب استحباب  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (407 3( صحيا مسلم )4)

 (.597الذ ر بعد الصالو وبيان صفته برام )

باب الذ ر بعد الصالو برام  ،  تاب األذان ، (168 1( صحيا البخاري )5)

باب  ، اب المسا د ومواضر الصالو ت ، (407 3وصحيا مسلم ) ، (844)

 (.593استحباب الذ ر بعد الصالو وبيان صفته برام )

وأخر ه النسائي في  ، (3499باب برام ) ، (526 5( سنن الترمذي )6)

باب ما يستحب من الدعار  ،  تاب عمل اليوم والليلة ، (47 9السنن ال برى )

 (. 9856برام ) ، دبر الصلوات الم توبات

باب في االستافار برام  ،  تاب الصالو ، (86 2أبي داود ) ( سنن7)

برام  ، (253 5صحيا أبي داود ) :انظر ، وصحا يسنادر األلباني ، (1522)

(1362 .) 
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 ،ألن مواضر الس ود تشهد له فاستحب ت ثيرها ًمن موضع فرضه

ف ن أفضل  ،صلوا أيها الناس في بيوت م))لقوله  ًوأفضله إلى بيته

ف ن لم ينتقل يلى  ،(2)متفق عليه ((صالو المرر في بيته يال الم توبة

أمرنا رسول ه ))(3)ففي صحيا مسلم ،فيفصل ب الم ينسان ،م ان آخر

 وإذا صلى  قوله .((أن ال توصل صالو حتى يت لم أو يخرج

روى عن أم  (4)ألن البخاري ًوراءهم نساء مكثوا حتى ينصرفن

فالمستحب لإلمام  ،ف ن لم ي ن نسار ، ان يفعل ذل  أن النبي  ~سلمة

االه في شرح  ،واألصحاب (5)نص عليه الشافعي .أن يقوم عقب سالمه

عن الماوردي  الما  فيه يشارو يلى أن  (7)وذ ر في المهمات ،(6)المهذب

 ،ليعلم فراغه منها حتى ينتظم مر ما تقدم ًالمراد تايير هيئة الصالو

ختار لإلمام والمأموم أ اال الشافعي (8)وفي معرفة السنن واآلثار للبيهقي

ويخفيا الذ ر يال أن  ،نصرا  من الصالوالتعالى بعد اأن يذ ر ه 

في هر حتى يرى أن اد يعلم منه ثم  ،تعلم منهي ون يماما  ي ب أن ي  

 اال البيهقي .ليتعلم الناس منه ًينما  هر اليال   وأحسبه  اال سر  ي  

واد ذ رت أم  ¢وابن ال بير¢ ب[ ابن عباس53يعني في حديث ]ب 

                                                                                                                                                             

باب الحث على  ،  تاب عمل اليوم والليلة ، (47 9( السنن ال برى للنسائي )1)

برام  ، دبر الصلوات"رب أعني على ذ ر  وش ر  وحسن عبادت :"اول

(9857 .) 

 ، (731باب صالو الليل برام ) ،  تاب األذان ، (147 1( صحيا البخاري )2)

باب استحباب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (100 4وصحيا مسلم )

 (. 781صالو النافلة في بيته و وا ها في المس د برام )

باب الصالو بعد ال معة برام  ،  تاب ال معة ، (191 4( صحيا مسلم )3)

(883 .) 

باب م ث اسمام في مصالر  ،  تاب األذان ، (169 1( صحيا البخاري )4)

 (. 849بعد السالم برام )

 (. 151 1( األم للشافعي )5)

 (.489 3( الم موع للنووي )6)

 (.121 3( المهمات لدسنوي )7)

 (.107 3( معرفة السنن واآلثار للبيهقي )8)
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لم يم ث يال ليذ ر ذ را    هرا  وأحسبه  ولم تذ ر م ثه  ~سلمة

أنه يدخل يسارر  (1)فاألصا ،ويذا أراد أن ينفتل في المحراب ،غير  هر

وأن ينصرف في  قوله .(2)ع سه وايل ،في المحراب ويمينه يلى الناس

وين لم ت ن له حا ة  أي وإل فيمينه ،أي   هة   انت أي جهة حاجته

 قوله .ألن التيامن محبوب ًيمينهفينصر  في  هة  ،في  هة معينة

فللمأموم أن يشتغل  ،أي التسليمة األولى وتنقضي القدوة بسالم اإلمام

وين  ،أي هو بالخيار ين شار يعلم في الحال سلمونحوه ثم ي   بدعاء  

على أنه ي و  أن يسلم بعد فراغ  (3)واتفقوا ،شار استدام ال لوس للدعار

م حتى سل  المنصوص أن األفضل أن ال ي  واألصا  ،اسمام من األولى

وين  لس بعد  ،(4)و ذا ال يقوم المسبوا يال بعدها ،م اسمام الثانيةسل  ي  

ف ن تعمدر  ،ويال لم ي   ،ف ن  ان موضر تشهدر  ا  ،التسليمتين

ولو اقتصر إمامه على تسليمة  سلم  قوله .وين سهى س د ،بطلت

 وألنه خرج عن المتابعة.و  فضيلتها حلي ًوهللا أعلم ،ثنتين

  

                                                           

 (.490 3الم موع للنووي ) :انظر( 1)

فلست أرى في ذل  يال  ، وين لم يصا في هذا تعبد :( اال اسمام ال ويني2)

 (.185 2نهاية المطلب لل ويني ) :التخيير. انظر

 (.483 3الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.187 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)
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شروط الصالو  باب  

فددي آخددر صددفة الصددالو عدددها خمسددة عددن  (1)نقددل فددي الروضددة خمسااة  

العلددم  والخددامس ،ل ددن  عددل طهددارو الحدددث والخبددث واحدددا   ،(2)الباددوي

وعدها فدي  ،و ذا تميي  فروضها من سننها ،بالفرضية ومعرفة أعمالها

وادال فدي  ،ال الم واألفعال واأل لف اد اسمسا  عن  ،ثمانية (3)الروضة

هو على سدبيل  (5)اال السب ي ،أن عدها شروطا  ضعي  (4)شرح المهذب

وفدددي  ،ومنددده أشدددراط السددداعة ،العالمدددة (6)والشدددرط فدددي اللادددة ،الم دددا 

معرفاة  قولاه .ما يل م من عدمه عدم الصحة وليس بر ن (7)االصطالح

هر ظفلدو تحدرم بدال ،تفصديلهوسدبق  ،ظنا   أي علما  أو الوقت والستقبال

انعقدددت نفددال  علددى األظهددر  ابددل الدد وال عالمددا  بالحددال بطلددت أو  دداهال  

لصددحة الصددالو فددي الخلددوو  ًهددو شددرط وسااتر العااورة قولااه .(8)فيهمددا

و دذل  ت دب فدي غيدر  ،ف ن تر ه مر القدرو بطلت ،(9)وغيرها لإل ماع

يال  (11)األصداوفدي الخلدوو علدى  ،(10)الصالو في حضرو الناس باس مداع

                                                           

 (.270 1(  روضة الطالبين للنووي )1)

 (.149 2التهذيب للباوي )  (2)

 (.296 1(  روضة الطالبين للنووي )3)

 (.518 3(  الم موع للنووي )4)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (493 1(  االبتهاج للسب ي )5)

ومع م المقاييس في اللاة البن فارس  ، (1136 3(  الصحاح لل وهري )6)

 (.555)ص

و فاية األخيار للحصني  ، (188 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر7)

(1 90.) 

 (.254 3و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (287 3الم موع للنووي ) :(  انظر8)

واساناع في مسائل اس ماع البن  ، (43اس ماع البن المنذر )ص :(  انظر9)

 (.121 1القطان )

 المر عين السابقين. :(  انظر10)

 ، (174 2والوسيط للا الي ) ، (191 2نهاية المطلب لل ويني ) :ظر(  ان11)

 (.166 3والم موع للنووي )
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ألن نظرر يلى عدورو نفسده  ًواألفضل الستر ،لحا ة  االغتسال ونحور

 ،فددد ن ع ددد  عدددن السدددترو و دددب عليددده أن يصدددلي عاريدددا   ،(1)م دددرور

وعاورة الرجال ماا  قولاه .أنه يتم الر وع والس ود وال يعيدد (2)واألصا

 ((ف ن الفخذ عدورو ،غط فخذ )) (3)ل رهد لقوله  ًبين سرته وركبته

الر بدة  وايل ،السرو والر بة من العورو أيضا   (5)وايل ،(4)حسنه الترمذي

 ،(6)العددورو القبددل والدددبر خاصددة وايددل ،ع سدده وايددل ،منهددا دون السددرو

 ،أنده  دذل  (7)وأما الصبي فأطلق في شرح المهذب ،والعبد الحر   وسوار  

ثدم أن عورو الصبي والصبية ابل السبر القبل والددبر  (8)يمريصوعن ال

تعليددق أبددي "وفددي  ،يددتالظ بعدددها ثددم بعددد العشددر ي ددون  عددورو البددالاين

عن األصحاب ما يدل علدى أنهدم  دا مون  "التتمة"و "الشامل"و "حامد

ومدن فوائدد معرفدة  ادال ،(9)ذ رر السدب ي ،ب وا  النظر يلى فرج الطفل

وكذا  قوله .عورو الصبي ابل التميي  في غير النظر سترر في الطوا 

أي عورتهدا  عدورو الر دل علدى األصدا ألن رأسدها  ي األصاحاألمة فا

                                                           

 (.190 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر1)

وروضة الطالبين للنووي  ، (362 2فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر2)

(1 122.) 

ف ة ، (   رهد بن خويلد األسلمي3) و ان ي نى أبا عبد  ،  ان من أهل الص 

حمن ويقال:  ان شريفا  ورويت عنه أحاديث ومات  رهد األسلمي سنة  ، الر 

واسصابة البن ح ر  ، (270 1االستيعاب للقرطبي ) :ر(. انظر61)

(1 580.) 

 (.2797، برام )باب ما  ار أن الفخذ عورو(، 111 5سنن الترمذي )(  4)

واال اسمام بعد روايته عن العراايين: ينه غير  ، و ها  "المهذب"(  ح ار في5)

والم موع ، (85-84 4معدود من المذهب.   انظر: فتا الع ي  للرافعي )

 (.461 2و فاية النبيه البن الرفعة )، (168 3للنووي )

 ( انظر: المرا ر السابقة.    6)

 (.    168 3( الم موع للنووي )7)

 (.    120 2البيان للعمراني ) :نظر( ا8)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (498 1( االبتهاج للسب ي )9)
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ومن ال ي ون رأسه عورو ال ي ون صددرر عدورو  (1)ليس بعورو ي ماعا  

 ،(5)والمدددبرو (4)والم اتبددة (3)والمسددتولدو (2)ةن ددوسددوار فددي هددذا القِ  ، الر ددل

مددا ين شدد  فددي حددال الخدمددة  (7)وايددل،  عددورو الحددرو يال رأسددها (6)وايددل

 ،وما عددار عدورو ،والرابة والساعد وطر  الساا ليس بعورو الرأس 

 قوله .(9)وصححه الماوردي ، الحرو وايل ،(8)ومن بعضها رايق  األمة

لقولده  ًأي ظهرا  وبطندا  يلدى ال دوعين والحرة ما سوى الوجه والكفين

اددال ابددن  ، ( 10) {ننىن من زن رن [ب47 أ] مم ام يل} تعددالى

أن بددداطن  (1)أو و ددده   وفدددي ادددول   ،(11)((هدددو الو ددده وال فدددان|)) ¢عبددداس
                                                           

و فاية األخيار للحصني  ، (464 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر1)

 (.191 2والن م الوهاج للدميري ) ، (119 1)

ويستوي فيه االثنان وال مر والمؤنث.  ، ( القن: العبد يذا مل  هو وأبوار2)

الصحاح لل وهري  :ثم ي مر على أانة. انظر ، وربما االوا عبيد أانان

 ( مادو )انن(.422والمصباح المنير للفيومي )ص ، (2184 6)

 :أو بمل  اليمين. انظر ، ( هي التي أتت بولدً سوار أتت بمل  الن اح3)

 (.213التعريفات لل ر اني )ص

ف ذا أدار صار  ، : أن ي اتب الر ل عبدر على مال يؤديه يليه من ما  ال تابة( 4)

النهاية في غريب الحديث  :والم اتبة هي األنثى يذا  اتبها سيدها. انظر ، حرا  

( مادو 429والمصباح المنير للفيومي )ص ، (129 4واألثر البن األثير )

 ) تب(.

 ، من العبيد واسمار مأخوذ من الدبرً ألن السيد أعتقه بعد مماته :( المدبر5)

-224 1) غريب الحديث البن اتيبة :فقيل: مدبر. انظر ، والممات دبر الحياو

225.) 

 (.168 3الم موع للنووي ) :أبي علي الطبري. انظر ( وهو اول6)

نهاية المطلب لل ويني  :والا الي. انظر ، ( وهو اول أبي المعالي ال ويني7)

 (.283 1وروضة الطالبين للنووي) ، (175 2والوسيط للا الي ) ، (191 2)

 (.132 7وروضة الطالبين للنووي ) ، (91 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر8)

 (.398 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 9)

 .31سورو النور ( 10)

 (.143 3( أخر ه البيهقي في معرفة السنن واآلثار )11)
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وهدذا ال دالم  ،(2)"ليس القددمان عدورو" واال الم ني ،ادميها ليس بعورو

ومدا ال  ،أمدا مدا ي دو  النظدر يليده ،فيمدا ي دب عليهدا سدترر فدي الصدالو

  .شار ه تعالى فيأتي في الن اح ين ،ي و 

سدتر يال مدا يفدال يل مده أن  ،الخنثى الرايق  الر ل علدى األصدا  فرع

فدد ن  ددان حددرا  و ددب سددتر ال ائددد علددى عددورو  ،بددين السددرو والر بددة

السدرو والر بدة لدم فلدو ااتصدر علدى مدا بدين  ،الحتمدال األنوثدة ًالر ل

للشد  فدي  ً(4)وشدرح المهدذب (3)تصا صالته على األصا فدي الروضدة

 (6)وندوااض الوضدور مدن شدرح المهدذب (5)وصحا في التحقيدق ،الشرط

 وشارطه ماا مناع إدراك لاون البشارة قولاه .للش  فدي و وبده ًالصحة

أي يشددترط فددي السدداتر أن يحددول بددين الندداظر ولددون البشددرو فددال ي فددي 

يذا ظهددر  [أ54 ب] ال  دداج والمددار الصددافي والثددوب الرايددق والمهلهددل.

 ،ألن مقصددود السددتر ال يحصددل بددهًمددن ورائهددا سددواد البشددرو وبياضددها

ولدو وصد   ،وي في ساتر اللون من الثياب وال لود والحشيش ونحوهدا

 .وخددال  األولددى للر ددل ،ل ندده م ددرور للمددرأو ،(7)الح ددم علددى الصددحيا

 .والظلمة مانعة من اسدرا  مر أنها ال ت فدي ،(9)وغيرر (8)االه الماوردي

ألندده يمنددر  ًأي سددوار أو ددد ثوبددا  أم ال ولااو طااين أو ماااء كاادر قولااه

                                                                                                                                                             

الم موع  :وبعضهم ح ار و ها . انظر ، ( فقد ح ار بعض الخراسانيين اوال  1)

 (.168 3للنووي )

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (283 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

(2 463.) 

 (.283 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.169 3( الم موع للنووي )4)

 (.182( التحقيق للنووي )ص5)

 (.30 2( الم موع للنووي )6)

 (.171 3الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (.404 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 8)

 (.193 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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ي فدي الطدين  (3)وايدل ،ألنهما غير معتادين ًال ي فيان (2)وايل ،(1)اسدرا 

 ،ونحددور ال مددر و ددودر وي فددي المددار األخضددر أيضددا  عنددد عدددم الثددوب 

أو يم ندده السدد ود  (4)أن يصددلي علددى  نددا و وصددورو الصددالو فددي المددار

واألصاح وجاوب  قولاه .(6)فلو ادر أن يس د على الشدط لدم يل مده ،(5)فيه

ألندده اددادر علددى  ًأي يذا النددا ي فددي الطددين ن علااى فاقااد الثااوبالتطااي  

ويجاب ساتر أعااله  قولاه .للمشدقة والتلويدثال ي دب  الثاني(8)و ،(7)الستر

فلدو صدلى  ،بالنظر من األسدفل ريألن العادو لم ت  ًوجوانبه ل أسفله

 ،(9)رى عورته منده صدحت صدالتهواسر الذيل ت   على مرتفر في اميص  

باه يؤيات عورتاه مان جفلو ر   قوله .يلى المنر(11)والشاشي(10)ومال اسمام

 فلياازره أو يشااد   ،الشددرط المددذ ورلعدددم  ًفااي ركااوع أو غيااره لاام يكااف

المنفدذ الدذي يددخل فيده  وال يب هدو، أي ين لم ي عل عليه ردار   وسطه

 ًولااه سااتر بعضااها بيااده فااي األصااح قولااه .وهددو الطددوا ،(12)الددرأس

اياسا  على ما لدو  دان فدي ي ارر ثقبدة ف مدر الثدوب  ،لحصول المقصود

                                                           

 (.457 2التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر1)

 (.193 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

الم موع  :وصححه البندني ي وغيرر. انظر ، ( وهو األصا عند األصحاب3)

 (. 180 3للنووي )

 ( ف نه ال يحتاج يلى الر وع والس ود.4)

 (.284 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (93 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.188 3الم موع للنووي ) :( انظر6)

و فاية األخيار للحصني  ، (284 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر7)

(1 93.) 

 (.194 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)

 (.171 3والم موع للنووي ) ، (818 2التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر9)

 (.111 1( األم للشافعي )10)

 (.56 2للشاشي ) العلمارحلية ( 11)

والن م  الوهاج للدميري  ، (108 1( النظم المستعذب البن بطال )12)

(2 195.) 
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بحيددث يددرى مندده والو هددان أيضددا  فيمددا يذا  ددان ال يددب  ،عليهددا بيدددر

ألن السداتر  ًال والثداني ،ل دن يمندر منهدا لحيتده أو شدعر رأسده ،العورو

رى فدي حالدة القيدام ويذا  انت العدورو ال ت د ،البد أن ي ون غير المستتر

ثددم يذا ر ددر ولددم يسددترها  ،أنهددا تنعقددد (1)فاألصددا ،رى فددي الر ددوعوت دد

ى به غيرر ابل ظهر فائدو الخال  فيما لو ااتدتو ،نعقدتال  وايل ،بطلت

 واولده ،(2) رر الر وع وفيما لو وضر ثوبا  علدى عاتقده ابدل الر دوع أو

وين  ،ف نده ي فدي اطعدا   ،احتر  به عما يذا وضدر الايدر يددر عليهدا ،بيدر

ن تَْيه تعااي  وأفااإن وجااد كااافي َساا قولااه .(4)االدده فددي ال فايددة .(3)فعددل محرمددا  

 ً(5)يذا و د ما يستر به بعدض عورتده و دب السدتر بده بدال خدال  لهما

لالتفداا  ًن لهمداألن الميسور ال يسقط بالمعسور ثم ين  فى سدؤتيه تعدي  

بددل  ،ال يتعدين (7)ايددلو ،(6)ومددا عدداهما  ددالحريم لهمدا ،علدى أنهمددا عدورو

 .فيستر ما شار من العورو ،الشترا  ال مير في و وب الستر ًيستحب

 والعددورو ،ألن  شددفهما يسددور صدداحبهما ًالقبددل والدددبر السددورتان فائاادة

أي وين و دد مدا  بلاهأو إحاداهما فق   قولاه .(8)النقصان والشير المستقبا

ألنده  ًبدل ر دال   دان أو امدرأو أو خنثدىن الق  ي في يحدى السدورتين تعدي  

 بارهد   وقيال ،(9)والدبر يستتر باسليتين ،يستقبل به القبلة وال يستتر بايرر

                                                           

 (.174 3الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.174 3والم موع للنووي ) ، (96 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (  ما لو سترها بديباج ونحور.3)

 (.460 2)(  فاية النبيه البن الرفعة 4)

 (.181 3الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.152 2والتهذيب للباوي ) ، (103 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر6)

 (.100 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (193 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

والن م الوهاج للدميري  ، (450 2 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر8)

 (.93 1 فاية األخيار للحصني )و ، (190 2)

 الحاوي ال بيرو ، (112 1األم للشافعي ) :( نص عليه الشافعي.  انظر9)

 (.405 2للماوردي )
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 ًيتخياار وقياال ،(1)ألندده أفحددش فددي الر ددوع والسدد ود ًن للدددبرأي يتعددي  

لدديس  فااروع .تسددتر المددرأو القبددل والر ددل الدددبر (3)وايددل ،(2)السددتوائهما

للعاري أخذ الثوب من مال ه اهرا  وال الصالو فيه باير يذنه بدل يصدلي 

علددى  ،هددب فددالولددو و   ،ولددهبعيددر مندده ل مدده افلددو أ   ،عاريددا  وال يعيددد

 ،ولدم ي دد مدار ياسدله بده ،ومن لم ي د يال ثوبدا  ن سدا   ،(4)الصحيا فيهما

ولدو خدرج  ،ف ن و دد المدار غسدله ،فاألظهر أنه يصلي عاريا  بال يعادو

عددن  ،(5)نقلدده فددي التحريددر ،الواددت باسددله وال يصددلي عاريددا  باالتفدداا

ومددن لددم ي ددد يال ثددوب حريددر صددلى فيدده علددى  .القاضددي أبددي الطيددب

أن ا تنداب الن اسدة شدرط فدي  والفرا بين الدن س والحريدر ،(6)األصا

وي ددب سددتر العددورو بهمددا فددي غيددر  ،صددحة الصددالو بخددال  الحريددر

ددى لثددوب بددأولى الندداس بدده فددي ذلدد  الم ددان ،الصددالو ص  مت د  ا دد ،ولددو و 

 ،ومدن اددر علدى السدترو فدي أثندار الصدالو ،المرأو ثم الخنثى ثم الر دل

فعلدى القدولين فدي  ،احتاج يلى أفعال  ثيدرووين  ،وهي بقربه ستر وبنى

الطهددارو عددن  أي الشددرط الرابددر وطهااارة الحاادث قولااه .(7)سددبق الحدددث

 ((ال يقبدل ه صدالو بايدر طهددور))لقولدده  ًالحددث األ بدر واألصدار

فلددو  ددان عنددد الشددروع فددي الصددالو غيددر  ،(1)ولإل مدداع ،(8)روار مسددلم

                                                           

 (. 103 2بحر المذهب للروياني ) :( ح  ي عن بعض األصحاب. انظر1)

ور حه  ، وح ار الدارمي وغيرر ، ( ح  ي هذا الو ه عن القاضي ابن  ج2)

والم موع  ، (99 4فتا الع ي  للرافعي ) :ه الرافعي . انظرالا الي ومال يلي

 (.181 3للنووي )

 (. 451 1التعليقة للقاضي حسين ) :( ح ار القاضي حسين. انظر3)

والن م الوهاج للدميري  ، (377 1التهذيب للباوي ) :( ألنه فيه من ة. انظر4)

(2 197 .) 

 (. 273 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )5)

 (. 142 3والم موع للنووي ) ، (104 4( انظر: فتا الع ي  للرافعي )6)

وروضة الطالبين للنووي  ، (102 4( انظر: فتا الع ي  للرافعي )7)

(1 287 .) 

باب و وب الطهارو للصالو برام  ،  تاب الطهارو ، (8 3( صحيا مسلم )8)

(224 .) 
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ثاب الساعي على اصدر وي   ،ساهيا  نعقد سوار  ان عامدا  أو تلم  ،متطهر

وفدي يثابدة ال ندب عليهدا  ،ف نده يثداب علدى فعلهدا ،دون فعلده يال القدرارو

أي صددالته فددي  فااإن ساابقه بطلاات قولااه .(2)االدده الشددي  عدد  الدددين .نظددر

النتفددار  ًفتبطددل صددالته ،(3)ألن طهارتدده اددد بطلددت باس مدداع ًال ديددد

بددل ينصددر  ويتوضددأ  ،أي ال تبطددل يبنِاايوفااي القااديم  قولااه .شددرطها

 (4)ونقله فدي ال فايدة ،سوار  ان حدثه أصار أو أ بر ويبني على صالته

فيده علدى  ويعود يلى الر ن الدذي سدبقه الحددث ،عن اسمالر وهو  ديد

وعلى القديم يخراج بقية الحدث  ،(6)والوسيط (5)األصا في شرح المهذب

وي دب أن يقلدل  ،(7)متعمددا  ال يمندر البندار علدى األصدا المنصدوص فيده

ف ن  ان منفردا  لدم  ،ب[54ال مان واألفعال وال الم بحسب اسم ان]ب 

وال ي دب  ،فله العدود يلدى ال ماعدة ،يعد يلى مصالر أو يماما  أو مأموما  

وتقييدددر بالسددبق يفهدم أندده لددو أحدددث  ،العددو والبدددار الخددارج عدن العددادو

الو أو ناسديا  وهدو سوار  ان عالما  بأنه فدي الصد ،مختارا  بطلت الصالو

 منااقض   فاي كال  أي وي دري القدوالن  ويجرياان قولاه.(8) ذل  باس مداع

أي  ما يذا  وتعذر دفعه في الحال ،عرض بال تقصيرللصالو  أي منا   

رت الدريا ثوبده [ بدنه واحتاج يلدى الاسدل أو طي دأ48 أ] تن س ثوبه أو

لدل  مدان بدين خف نه يحتاج يلى ت ،الماسا    أو تخرا خ   يلى م ان بعيد  

باأن أي الددفر فدي الحدال  فاإن أمكان قولاه .عروض المنااض واندفاعه

النتفدددار  ً(9)أي بدددال خدددال  كشااافته رياااح فساااتر فاااي الحاااال لااام تبطااال
                                                                                                                                                             

و  ، (173 1( انظر: األوسط في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر )1)

 (.72 1اساناع في مسائل اس ماع البن القطان )

 (.134 1( اواعد األنام في مصالا األح ام للع  بن عبدالسالم )2)

 (.427 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

 (.388 3(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

 (.75 4الم موع للنووي ) (5)

 (.159 2( الوسيط للا الي )6)

 (.75 4والم موع للنووي ) ، (02 2البيان للعمراني ) :( انظر7)

 (.198 2والن م الوهاج للدميري ) ، (75 4الم موع للنووي ) :( انظر8)

 (.198 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

553 

فألقى الثوب في الحدال  ،و ذا لو وار على ثوبه ن اسة رطبة ،المحذور

وال ي و  أن ينحيها بيدر أو  ،فسقطت في الحال ،فنفض ثوبه ،أو يابسة

ولددم  ،ولددو خددرج مددن  رحدده دم متدددفق ،فلددو فعددل بطلددت صددالته ، مدده

ولدددو  دددان التلويدددث الددديال   ،باالتفددداا (1)يلدددوث بشدددرته لدددم تبطدددل صدددالته

 ًأي اطعدا   بطلات فيهاا وإن قصار باأن فرغات مادة خاف   قوله .(2)ف ذل 

ألنه ب يقاعه الصالو في الوات الذي تنقضي مدو المسا في أثنائها شبيه 

فاي أي الدذي ال يعفدى عنده  وطهاارة الانجس قولاه .مختدارا  بمن أحدث 

 خت} لقولددده تعدددالى ًهدددو الشدددرط الخدددامس الثاااوب والبااادن والمكاااان

روار  (4)وهدددددو حسدددددن ((تن هوا مدددددن البدددددول))ولحدددددديث ، ( 3) {مت

ولقولده  ،((فاغسدلي عند  الددم وصدلي))ولحديث ،(6)وغيدرر (5)الداراطني

 متفدق  ((صدبوا عليده ذنوبدا  مدن مدار))لما بدال األعرابدي فدي المس د

فد ن لدم  ،أي  داألواني ولو اشاتبه طااهر ونجاس اجتهاد قوله .(7)عليهما

وين لددم  ،ليصددلي فيدده ل مدده ذلدد  ًيظهددر لدده شددير وأم ندده غسددل واحددد

ر طهارو أحدهما وصلى فيه ثم تاي د ولو ظن   ،عريانا  وأعاديم نه صلى 

وال ي ب يعدادو واحددو مدن  ،(8)ا تهادر عمل بالثاني على األصا  القبلة

فدي اآلخدر  ين ابدل اال تهداد لدم يصدل  هَ بَ ولو تل  أحدد المشدتَ  ،الصالتين

                                                           

 (.272 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 (.136 3الم موع للنووي ) :( انظر2)

 .4سورو المدثر ( 3)

والتلخيص  ، (217 1) تحفة المحتاج يلى أدلة المنهاج البن الملقن :( انظر4)

 (.311 1الحبير البن ح ر )

باب ن اسة البول واألمر  ،  تاب الصالو ، (231 1( سنن الداراطني )5)

صحيا ال امر الصاير  :وصححه األلباني. انظر ، (459برام ) ، بالتن ر منه

 (. 3002و يادته برام )

 (.257برام ) ، (84 1) ( الترغيب والترهيب للمنذري6)

 . (313والثاني في )ص ، (381أما األول في )ص ( سبق تخري هما7)

والن م الوهاج للدميري  ، (274 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر8)

(2 201 .) 
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ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسال  قوله .(1)على األصا

ألن األصدل بقدار الن اسدة  ًالن اسة في  دل  د ر منده  و  أي يذا     كله

 .ي تهدد وايل ،ي في غسل بعضه (3)وايل ،(2)ما بقي منه   ر باير غسل

ا لام يكاف غساله علاى الصاحيح فلو ظن   قوله أن  صدورو المسدألة طرفاا

دين س موضر من موضعين متمي ين  أحد طرفي الثوب وأحدد ال    ين م 

ألن الثدوب  ًأنده ال ي تهدد (4)الروضدةفاألصا  ما عبر به فدي  ،واليدين

ألنهمدا  ًي تهدد (5)وايدل ،واال تهداد ينمدا ي دون فدي شديئين ،والبدن واحد

لدو فصدل أحدد ال مدين  وعلدى األصدا ،فأشدبها الثدوبين ،شيئان متميد ان

 ،ف ن غسل مدا ظنده ن سدا  وصدلى فيده  دا  ،عن الثوب صارا  الثوبين

غساال نصااف نجااس ثاام ولااو  قولااه . ددا ا  وين صددلى فيمددا ظندده طدداهر

أي مدن النصد  األول  أنه إن غسل ماع باقياه مجااورة فاألصح ،باقيه

وإل فغياار  قولااه .اسددل  لدده دفعددةي ال يطهددر حتددى (6)والثدداني ،طهاار كلااه

أي وين غسددل البددااي مددن غيددر أن ياسددل معدده مددن النصدد   المنتصااف

طهددر الطرفددان وبقددي المنتصدد  ن سددا  فددي متحقددق  ،رراألول مددا ت دداو

وصحا في ي الة الن اسة من شدرح  ،ألنه رطب مالا لن س ًالن اسة

أنه ال يطهر بالاسل المفرا يال يذا  ان يصب المار عليه فدي  (7)المهذب

غيددر ينددار فدد ن  ددان فددي  فندده لددم يطهددر حتددى ياسددل دفعددة واحدددو وايددل 

                                                           

 (. 146 3الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (. 143 3والم موع للنووي ) ، (187 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر2)

ووص  اول ابن  ، ( ح ار العمراني عن ابن  ريج ور ا العمراني األول3)

والن م الوهاج للدميري  ، (92 2البيان للعمراني ) : ريج هذا بالشذوذ. انظر

(2 201 .) 

 (.273 1الطالبين للنووي )( روضة 4)

وفتا الع ي   ، (168 1التهذيب للباوي ) :( وهو اول ابن سريج. انظر5)

 (.18 4للرافعي )

وحلية العلمار  ، (250 1بحر المذهب للروياني ) :( االه ابن القاص. انظر6)

 (.596 2والم موع للنووي ) ، (251 1للقفال الشاشي )

 (.  595 2( الم موع للنووي )7)
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ول  قولااه .والمنتصدد  بفددتا الصدداد ،(1)يطهددر مطلقددا  ح ددار فددي ال فايددة

أي  وإن لاام يتحاارك بحركتااه ،بعااض لباسااه نجاسااة   تصااح صااالة مااالق  

ي ب أن ال يالاي لباس المصدلي شديئا  ن سدا  سدوار تحدر  بحر تده فدي 

ايامدده أو اعددودر أو ر وعدده أو سدد ودر أو لددم يتحددر   ذؤابددة العمامددة 

وال مالايدا   ،ألن الشرط أن ال ي ون ثوبه المنسدوب يليده ن سدا   ًالطويلة

 بس في موضر  فلو ح   ،من طريق األولىوي ب ذل  في البدن  ،للن اسة

فاألصدا أنده ال يضدر  بهتده  ،س د على الن اسدةلبحيث لو س د  ن س  

عيدد يو ،بل ينحني يلى القدر الذي لو  اد عليده الادى الن اسدة ،باألرض

 على نجس   طرف شيء   ول قابض   قوله .(2)ال يعيد والقديم ،على ال ديد

وطرفده  ،أو ثدوب   أي ال تصا صدالو مدن ادبض طدر  حبدل   كإن تحر  

ألنده  ًوهدو يتحدر  بارتفاعده وانخفاضده ،علدى ن اسدة   اآلخر موضوع  

في اليد أو الر ل أو الوسط  وح م الشد   ، اهل لما هو متصل بالن اسة

بين ما يذا  ان طدر  الحبدل ن سدا  ومدا  (3)وسوى الرافعي ،ح م القبض

اياسا  على مدا  وكذا إن لم يتحرك في األصح قوله .يذا  ان على ن اسة

ألن الطر  المالاي للن اسدة لديس  ًيصا (5)والثاني ،(4)سبق في العمامة

ين  ددان الطددر  اآلخددر ن سددا  أو متصددال  بعددين  والثالددث ،محمددوال  لدده

وين  ددان متصددال   ،(6)الن اسددة  مددا لددو  ددان فددي عنددق  لددب فددال يصددا

 ما لو  ان مشددودا  فدي ، بن س وذل  الطاهر متصل   ،[أ55]ب بطاهر  

                                                           

 (.541-540 2(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

 (.  155 2( الم موع للنووي )2)

 (. 23 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (. 275 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (23 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 ، (166 2والوسيط للا الي ) ، (330 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

 . (202 2التهذيب للباوي )

والباوي في التهذيب  ، (953 2( ح ار القاضي حسين في التعليقة )6)

والنووي في الم موع  ، (23 4والرافعي في فتا الع ي  ) ، (202 2)

(1 149 .) 
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وهمدا  ،أو في خرادة (1)الخشبة التي ت عل في عنق ال لب وهي ،سا ور

وما  ،فال بأس ،وعليه حمل ن س ،أو  ان في عنق حمار   في عنق  لب  

وتخصيص الخال   ،ذ رر المصن  من القطر بالبطالن فيما يذا تحر 

وصدحا  ،سلوا الخال واأل ثرون أر ،(2)بما يذا لم يتحر  طريقه اسمام

 (4)البطالن في ال مير وصدحا فدي الشدرح الصداير (3)في أصل الروضة

وعبارو ال تاب تقتضي الصدحة فدي  ،الصحة فيما يذا لم يتحر  بحر ته

ويليه أشدار فدي  ،ألن بين ال لب وطر  الحبل واسطة ًمسألة السا ور

األ ثدرون واطدر  ،واد يدل له  الم الشدرح ال بيدر ،باالستثنار (5)الحاوي

بددالبطالن فيمددا يذا  ددان ال لددب صددايرا  أو ميتددا  وطددر  الحبددل مشدددود 

يقتضددي أندده ال يشددترط أن ي ددون  "علددى ن ددس" واددول المصددن  ،عليدده

طبقوا على أالعراايون  (7)اال الرافعي ،(6)و ذل  عبارو الا الي ،مشدودا  

ا  قوله .التصوير في الشد   ار  وأي سد فلو جعله تحت رجله صاحت مطلقاا

أو  ر ن دس  طرفده األِخد  ما لدو صدلى علدى بسداط   ،تحر  بحر ته أم ال

ف ندده ال  ،اوائمدده علددى الن اسددة أو علددى سددرير   علددى ن اسددة   مفددروش  

نجاس يحااذي صادره  ول يضار   قولاه .وين  ان يتحر  بحر ته ،يضر

ألنه ليس حامال   ً(8)أي المنصوص في الركوع والسجود على الصحيح

يليه ل ونه موضر  ألنه منسوب   ًيضر (9)والثاني ،للن اسة وال مالايا  لها

                                                           

والمع م الوسيط لم مر اللاة  ، (178 6لسان العرب البن منظور ) :( انظر1)

 (. 417 1العربية )

 (. 330 2( نهاية المطلب لل ويني )2)

 (. 25-23 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 مخطوط"."ب[122 1(الشرح الصاير للرافعي ]4)

 (. 612 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 5)

 (. 167 2( الوسيط للا الي )6)

 (. 25 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.152 3( الم موع للنووي )8)

والرافعي في فتا الع ي   ، (23 1في التعليقة )( ح ار القاضي حسين 9)

 (. 204 2والدميري في الن م الوهاج ) ، (35 4)
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 ،باألصدا (1)وعبدر فدي الروضدة ،فتعتبر طهارته  الدذي يالايده ،صالته

وذ ددر المصددن  الصدددر علددى سددبيل  ،واألولددى بال تدداب التعبيددر بددالنص

دد ،المثددال سدد ودر أو  أو شدديئا  مددن بدندده فددي" فددي الروضددة بقولدده م  وعم 

وهدددو تدددوهم  ريدددان الخدددال  فدددي األعلدددى  (2)ادددال األسدددنوي ،"غيدددرر

ذ دددر  .نعدددم ،ولددديس  دددذل  اطعدددا   ،وال واندددب  سدددق  البيدددت وحيطانددده

أو  ب[84 أأنه ي درر اسدتقبال ال ددار الدن س ] الطبري في شرح التنبيه

يعندي  ولو وصل عظمه بانجس لفقاد الطااهر فمعاذور قوله .(3)المتن س

أو  فلدم ي دد يال عظدم ن دس   ،يذا ان سر عظمه احتداج يلدى وصدله بعظدم

فوصل بالن س فهو معدذور  ،نه ال ينفري واال أهل الخبرو ،و د طاهرا  

 دذا أطلقده  .وليس عليده ن عده سدوار خدا  مدن الند ع أم ال ،للضرورو

بو وب  (8()7)وابن الرفعة (6)والمتولي (5)والمصن  و  م اسمام (4)الرافعي

 ،بدر ولم يصرح المصن  باالحتيداج يلدى ال ،الن ع يذا لم يخ  ضررا  

أي وين لدم يحدتج يلدى  وإل قولاه .وال بأن الطاهر الدذي ال ينفدر  العددم

إن لاام  وجااب نزعااه ،ول ددن ي ددد طدداهرا  يقددوم مقامدده ،احتدداج وأ بددرال 

فدد ن لددم يفعددل أ بددرر  ،أو تلدد  عضددو   أي  هددال    يخااف ضاارراا ظاااهراا 

 ،تعدددى بحملهددا ألندده حامددل لن اسددة   ًولددم تصددا صددالته معدده السددلطان

فاإن  قيال قولاه .ين استتر باللحم لم ي دب الند ع (9)وايل ،ويم نه ي التها

ي دب  ايدل ،أي ين خا  من الن ع الهال  أو فوات منفعة العضو خاف

                                                           

 (.277 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 تحقيق  محمد حسن. ، (594 1(   افي المحتاج لدسنوي )2)

 (.405 1ماني المحتاج للشربيني ) :انظر(  3)

 (.27 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.315 2نهاية المطلب لل ويني )( 5)

 ( تحقيق  نسرين حمادي.730 1( تتمة اسبانة للمتولي )6)

 (. 513 2(  فاية النبيه البن الرفعة )7)

 (.93 2والعمراني في البيان ) ، (194 2( و ذا الروياني في بحر المذهب )8)

عة و فاية النبيه البن الرف ، (276 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر9)

(2 514 .) 
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ألن  ًأنددده ال ي دددب (1)والصدددحيا ،ألنددده حصدددل بفعلددده وعدوانددده ًالنددد ع

فاإن  قوله . ما يحل أ ل الميتة ،عند خو  التل الن اسة يسقط ح مها 

 ،ند عأي يذا و دب الند ع فمدات ابلده ال ي   لم ينازع علاى الصاحيح مات

 ،أل دل الصدالو ألن ن عده ًسوار استتر بداللحم أم ال ،(2)وهو منصوص

 ،(3)وهت ددا  لحرمددة الميددت ة  ثلددوألن فيدده م   ،واددد سددقط الت ليدد  بددالموت

 ل دن الصدالو علدى الميدت متوافدة   ،الو وبفالتعليل األول يقتضي عدم 

يقتضددي  والثدداني ،وهددو ال يصددا ابددل ندد ع العظددم الددن س ،علددى غسددله

وعلدى  ،أنه ين ع لئال يلقى ه حدامال  للن اسدة (4)والو ه الثاني ،التحريم

 ،ن دس   ومداواو ال درح بددوار   ،مستحب وايل ،فاألصا أنه وا ب ،هذا

في دب الند ع حيدث ي دب  ،ن س  الوصدل بعظدم ن دس وخياطتة بخيط  

 ئا  ولددو أ ددل أو شددرب شددي ،(5)م علددى األصدداشددو ددذل  الو ،ندد ع العظددم

 رهددا  و ددب عليدده أن يتقيددأر علددى طائعددا  أو م   أو خمددر    ميتددة   ا  مددمحر  

ويعفااى عاان  قولااه .(6)االدده فددي شددرح المهددذب ،واددول ال مهددور ،الددنص

بعددر  والمحدل   ،(7)للنص علدى  دوا  االسدتن ار بدالح ر محل استجماره

 .سدهالديال  ن    فلدو الادى مدار   ،ولم يحصل ،هر هو المارألن المط   ًن س  

                                                           

 (. 205 2والن م الوهاج للدميري ) ، (137 3الم موع للنووي ) :( انظر1)

ونص عليه في  ، (590 2) الحاوي ال بير( نقله عنه الماوردي في 2)

 (. 27 4فتا الع ي  للرافعي ) :المختصر. انظر

 (. 29 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

نهاية المطلب  :الي عن بعض األئمة. انظروح ار أبو المع ، ( االه ابن سريج4)

 (.206 2والن م الوهاج للدميري ) ، (316 2لل ويني )

ف ن لم يم ن يال  ، ( وح  ي عن الفرار في تعليق له: أنه ي ال الوشم بالعالج5)

فتا الع ي  للرافعي  :ال ي رح وال يثم عليه بعد التوبة. انظر ، بال رح

 (. 139 3والم موع للنووي ) ، (29 4)

 (. 139 3( الم موع للنووي )6)

فأمرني أن آتيه  ، الاائط‘ أتى النبي »أنه  ان يقول: ¢ ( ومنه حديث عبد ه 7)

فأخذت روثة   ، والتمست الثالث فلم أ در ، فو دت ح رين ، بثالثة أح ار

أخر ه البخاري «. هذا ر س»واال: "فأخذ الح رين وألقى الروثة ، فأتيته بها

 (. 156ال يستن ى بروث برام ) :باب ،  تاب الوضور ، (43 1صحيحه )في 
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ألن العفدددو عنددده مدددن  ًساااتجمراا بطلااات فااي األصاااحولاااو حمااال م   قولااه

 ،(1)وال حا ددة بدده يلددى حمددل الايددر ،المسددت مر ينمددا هددو أل ددل الحا ددة

وي ريدان فديمن  ،فدال عبدرو بده ،عنده األثدر معفدو  ألن ذل   ،ال (2)والثاني

 ،س منفدذر بالخدارج   عنها أو حيوانا  تنَ معفو   حمل على من ثوبه ن اسة  

لعسددر  ً(3)ن سدده علددى األصددالددم ي   اليددل   أو مددار   ل ددن لددو واددر فددي مددائر  

وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعاذر  قوله .صونه منه

ا  ويختلاااف بالوقااات  ،للحا دددة ومشدددقة االحتدددرا  ًالحتاااراز عناااه غالباااا

أي فقدد يتعدذر االحتدرا  فدي  مدن الشدتار  وموضعه من الثاوب والبادن

ويعفدى فدي  ،عنده فدي  مدن الصدي  ب[55عما ال يتعدذر االحتدرا ]ب 

 (4)ادال الرافعدي ،م   ل وذيل القميص عما ال يعفدى عنده فدي اليدد وال  دالر ِ 

سدب فد ن ن   ،ظأو الدة تحف د ة  سدب صداحبه يلدى سدقطنوالمعفو عنه ما ال ي

واحتددر  بدددالمتيقن الن اسددة عمددا يالددب علددى الظدددن  ،يلددى ذلدد  ف ثيددر

فدد ن فيدده وفددي أمثالدده  ثيدداب مدددمني  ، االددب الشددوارع ،اختالطدده بهددا

نون باستعمال الن اسات وال بار الذين يتدي   ،ابين واألطفالالخمر والقص  

 وعان قليال   قولاه .أظهرهما الطهارو تاليبا  لدصدل علدى الظداهر اولين

 ،(5)أي ودم القمدددل  مدددا االددده فدددي المحدددرر دم البراغياااث وونااايم الاااذباب

 ًاش ونحدو ذلد ف دوبدول الخ   ،والبعوض وغيرهما مما ال نفس لده سدائله

وال فدرا فدي ذلد  بدين  ،بده البلدوى ويشدق االحتدرا  عنده ألنه ممدا تعدم  

والدذباب  ،(6)والبراغيث  مر برغوث بالضم والفتا اليدل ،الثوب والبدن

 (8)واددال ال ددوهري ،(7)مفددرد علددى ذبددان بال سددر وأذبددة االدده ابددن سدديدر
                                                           

 (.151 3والم موع للنووي ) ، (327 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر1)

 (. 40 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ينسب هذا القول ألبي علي. انظر2)

 (.243 1والن م الوهاج للدميري ) ، (151 3الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (. 43 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.41( المحرر للرافعي )ص5)

وتاج العروس لل بيدي  ، (210 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

(5 167.) 

 (.55 1) المطلر على ألفاظ المقنر للبعلي :( انظر7)

 (.126 1الصحاح لل وهري )(  8)
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ألنه  ًمي بذل س   ،في آخرر انتهى وال تقل ذبانة أي بنون   ،الواحدو ذبابة

 .ووندديم بفددتا الددواو و سددر النددون هددو روثدده ،أي ر ددر ،(1)أب    لمددا ذب  

ألن البلوى به  ًقواألصح ل يعفى عن كثيره ول قليل انتشر بعر قوله

فما يقر الدتلط  بده غالبدا   ،أي في األصا عرف الكثرة بالعادةت  و ،ال تعم

وعلددى هددذا ايددل يعتبددر  ،وين  اد ف ثيددر ،ولعسددر االحتددرا  عندده اليددل

وي تهدددد  ،أنددده يختلددد  بددداختال  األوادددات والدددبالد (2)واألصدددا ،الوسدددط

أن لده  (3)فأر ا احتمدالي اسمدام ؟المصلي ف ن ش  هل هو اليل أو  ثير

أن ال ثيدر مدا يظهدر للنداظر مدن  والثاني فدي مسدألة ال تداب ،ح م القليل

القليدل  (5)ادديم وفدي ادول   ،(4)وهمدا علدى ال ديدد ،والقليل دونه ،غير تأمل

العفو  األصح عند المحققين قلت ،ما دون ال   (6)وفي آخر ،ادر دينار

ا  وادال فدي  ،لدم ينتشدر أي اليال   ان أو  ثيرا  انتشر أو وهللا أعلم ،مطلقا

لو اتدل  وفيه عن المتولي ،أنه األصا باتفاا األصحاب (7)شرح المهذب

برغوثا  أو املة أو نحوهما في بدنه أو ثوبده أو بدين أصدبعيه فتلدوث بده 

أو لم يلبس الثدوب الدذي أصدابه الددم المعفدو عنده بدل حملده فدي  مده أو 

 ددان الدديال  فرشدده وصددلى عليدده فدد ن  ددان  ثيددرا  لددم تصددا صددالته وين 

أي  ودم البثااارات كالبراغياااث قولاااه .وأادددرر ،فو هدددان أصدددحهما العفدددو

ألن الشدخص ال يخلدو  ًوعن  ثيرر على األصا ،فيعفى عن اليله اطعا  

وهددي ]والفددتا لاددة  ،والبثددرات  مددر بثددرو ب سدد ان المثلثددة ،منهددا غالبددا  

 (2)ادال فدي شدرح المهدذب إن عصاره فاال وقيال قوله .(1()8)[خراج صاير
                                                           

 (.15 1النظم المستعذب البن بطال ) :(  انظر1)

 (.134 3الم موع للنووي ) :(  انظر2)

 (.294 2(  نهاية المطلب لل ويني )3)

 (.134 3والم موع للنووي ) ، (52 4فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر4)

والن م الوهاج للدميري  ، (280 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر5)

(2 211.) 

والتهذيب للباوي  ، (92 2البيان للعمراني ) :(  وهو اول اديم آخر. انظر6)

(2 200.) 

 (.135-134 3الم موع للنووي ) :(  انظر7)

 (  من نسخة )ب(.8)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

561 

وهمدا  دالو هين  محل الو هين في العصر يذا  ان الخارج اليال  ثم اال

وهو يقتضي أن ال ثيدر  ،في دم القملة ونحوها يذا اتلها في بدنه أو ثوبه

 ،فدد ن دم القمددل المقتددول  ددذل  ،الخددارج بالعصددر ال يعفددى عندده   مددا  

 ف ذا فقد أو  ان الديال   ،في ون دم البثرات  دم البراغيث والعصر  القتل

ف ن عصر أو اتل و ثر لم  ،و ذا ين  ثر في األصا ،عفي   ما  فيهما

وتعبير ال تاب يقتضدي أن دم البثدرات  ،في في األصاع   وين ال   ،يع 

 ، ددان أو  ثيددرا   الدديال   ،يذا عصددرت ال تلحددق دم البراغيددث علددى و دده

ولديس  ،وين  دان  ثيدرا   ،وتوهم أن على األصا يعفى عنه مدر العصدر

 وقياال ،والاادماميل والقااروح وموضااع الفصااد والحجامااة قولااه . ددذل 

ويذا و ددت  ،فليسدت بندادرو ،[لم ت ن غالبةأ49 أألنها وين ] ًكالبثرات

ا  .دامددت ويعسددر االحتددرا  عنهددا  ،واألصااح إن كااان مثلااه ياادوم غالبااا

ويعفدى عمدا يتعدذر  ،أي في ب االحتياط له بقدر اسم دان ستحاضةلافك

أي يذا لدم  يعفاى عان قليلاه وقيل ،فال يعفى وإل فكدم األجنبي ،أو يشق

وفدي اليلده  ،يدم غالبا  فح مه وح م دم األ نبدي أنده ال يعفدى عدن  ثيدرر

ذ ددر الخددال  فددي دم  (3)لينبدده علددى أن المحددرر ًليددوعبددر بق ،الخددال 

أي فيعفى عنها مدر القلدة و  األصح أنها كالبثرات قلت ،األ نبي و هين

أنهدا  ددم  (5)والتحقيدق (4)شدرح المهدذبوصدحا فدي  ،في ال ثيدر الخدال 

ندص  وهللا أعلام ،األجنبايدم هار العفاو عان قليال ظواأل قولاه .األ نبي

و  ،ال يعفى عن اليله وال عدن  ثيدرر (7)واال في اسمالر ،(6)عليه في األم

 ،وفدرع أحددهما مدا عددا ال لدب والخن يدرباأل نبدي  (8)د صاحب البياناي  

                                                                                                                                                             

 (.40المصباح المنير للفيومي )ص :(  انظر1)

 (.135 3(  الم موع للنووي )2)

 (.41)ص ( المحرر للرافعي3)

 (.135 3الم موع للنووي ) :(  انظر4)

 (.177 1(  التحقيق للنووي )5)

 (.111 8ومختصر الم ني ) ، (72 1(  األم للشافعي )6)

 (.200 2والتهذيب للباوي ) ، (184 2بحر المذهب للروياني ) :(  انظر7)

 (.92 2(  البيان للعمراني )8)
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 أحددهما  تنبيهان .شير من ذل  بال خال وأشار يلى أنه ال يعفى عن 

بأن ما يدوم غالبا  ح مه ح م دم االستحاضدة  (2)الرافعي(1)تعقب األسنوي

والو هدان فيمدا لدم  ،(4)وشرح المهدذب (3)  ما   ما صرح به في التحقيق

لددم يافددل عمددا فددي  (6)والرافعددي ،انتهددى (5)و ددذل  هددو فددي الددو ي  ،ميددد  

دد بددل اددال ،الددو ي  لوا ين اسمددام وغيددرر أوردوا الددو هين مطلقددا  ثددم فص 

 ،حدداتااألسددنوي القددروح بال ر رفسدد الثدداني .علددى و دده عدددم اسلحدداا

[بعدم العفو على ع دس أ56]ب  ين المصن    م في آخر التيمم. واال

والرافعدي  ،(7)"يال أن ي ون ب رحه دم  ثير" يعنى اوله ،ما صححه هنا

واتفقددا علددى تصددحيا العفددو فددي  ،والمصددن  فراددا بددين القددرح وال ددرح

هندا  (8)و عدل الرافعدي ،وعلى أن ال درح السدائل  االستحاضدة ،القروح

وادال فدي  ، ددم البراغيدث، ال رح الذي عليه دم  ثير يخا  من ي التده

 ،ى عندهفدالت يذا  ان على  رحه دم  ثيدر  ائدد علدى مدا يع (9)ضةالرو

وه  ،اسعدادو علدى ال ديدد األظهدر تمن غسله صلى به وو بدوخا  

 دان مدن  أي في  مير ما سبق سوار   والقيح والصديد كالدم قوله .أعلم

وكاذا مااء  قولاه .ألنهما دمان يستحيالن يلى نتن وفسداد ًنفسه أو غيرر

وكذا بال ريح في  ،لما تقدم ًألنه ن س ًالقروح والمتنفط الذي له ريح

أنده  والقدول الثداني ،(10)هو ن س  الصديد الذي ال رائحدة لدهأي  األظهر

وهدذر العبدارو  وهللا أعلام ،الماذهب طهارتاه قلات ،طاهر تشبيها  بالعرا

                                                           

 تحقيق  محمد حسن. ، (607 1(   افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.65 4(  فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.145(  التحقيق للنووي )ص3)

 (.135 3(  الم موع للنووي )4)

 (.62(  الو ي  للا الي )ص5)

 (.68 4(  فتا الع ي  للرافعي )6)

 (.380واد سبق في )ص ، (  االه المصن  في آخر باب التيمم7)

 (.76-75 4(  فتا الع ي  للرافعي )8)

 (.282 1(  روضة الطالبين للنووي )9)

 (.67 4( فتا الع ي  للرافعي )10)
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وبدده صددرح فددي شددرح  ،(1)تقتضددي تددر يا الطريقددة القاطعددة بالطهددارو

عنده  أي وهدو غيدر معفدو   يعلماه مولاو صالى بانجس لا قولاه .(2)المهذب

ألنهدا  ًوجب القضاء فاي الجدياد ،سوار في ذل  الثوب والبدن والم ان

وال ت دددب فدددي  ،فدددال تسدددقط بال هدددل  طهدددارو الحددددث ،طهدددارو وا بدددة

لتفريطده بتر هدا  ،وإن علم ثم نساي وجاب علاى الماذهب قوله .(3)القديم

عددم  (4)واختدار شدرح المهدذب ،فيه اوالن  ال اهل والثاني ،لما علم بها

ف نما ت ب يعادو  دل صدالو تديقن  ،وحيث أو بنا ،اسعادو في المسألتين

ألن  ًف ن احتمل حدوثها بعد الصالو فدال شدير عليده ،فعلها مر الن اسة

  .األصل في  ل حادث تقدير و ودر في أارب  من

                                                           

 ، (240 1حلية العلمار للمستظهري الشاشي ) :( نص عليه في اسمالر. انظر1)

 (.525 2و فاية النبيه البن الرفعة )

 (.135 3(  الم موع للنووي )2)

 (.137 3والم موع للنووي ) ، (117المهذب للشيرا ي )ص :(  انظر3)

 (.157 3(  الم موع للنووي )4)
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 فصل ]في ذكر بعض مبطالت الصالة[ 

 .فدي عددها شدروطا  عقد هذا الفصل لبيان المفسدات ولم يوافق المحدرر 

وكاذا مادة بعاد حارف فاي  ،تبطل بالنطق بحرفين أو حارف مفهام قوله

وين  ،اعلم أن مذهبنا ومذهب ال مهور أن الصالو تبطل بال الم األصح

واألحاديث  "لم تصل يال ثالثا  "  قوله لإلمام ،(1) ان من مصلحة الصالو

بطالنها واد استانى المصن  بما ذ رر عن النص على  ،في ذل   ثيرو

فبطالنهددددا بحددددرفين سددددوار أفهمددددا أم لددددم يفهمددددا اتفددددق عليدددده  ،بددددال الم

 ،وغيدددرر عندددد اللادددويين ،ألن ال دددالم يقدددر علدددى المفهدددم ً(2)األصدددحاب

أمددر مددن  .ِش  و ،أمددر مددن الواايددة .اِ  وبطالنهددا بددالحر  المفهددم مثالدده

ألنده  دالم  ًوال خال  فيه (3)اال السب ي ،أمر من الوعي .عِ  و ،الوشي

أن صدداحب التع يدد  فددي  (4)وح ددى األسددنوي ،اللاددة واالصددطالحفددي 

شددرحه لدده نقددل و هددا  أندده ال يبطددل وبطالنهددا بالمدددو بعددد الحددر  فددي 

ألن المدددو اددد  ًال (6)والثدداني ،ألن الحددر  مددر المدددو  حددرفين ً(5)األصددا

واألصاااح أن التنحااانح  قولاااه .عدددد حرفدددا  وال ي   ،فدددق سشدددباع الحر دددةتت

 وإل فاال ،واألنين والانفخ إن ظهار باه حرفاان بطلاتوالضحك والبكاء 

ن منده اوين بد ،ال تبطدل (7)والثداني ، ما لو أتى بحرفين علدى و ده آخدر

ين  دان  (8)والثالث ،ألنه ليس من  نس ال الم ًونقل عن النص ،حرفان

                                                           

 (.80 4والم موع للنووي ) ، (304 2البيان للعمراني ) :(  انظر1)

 (.80 4م موع للنووي )وال ، (304 2البيان للعمراني ) :(  انظر2)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (539 1(  االبتهاج للسب ي )3)

 تحقيق  محمد حسن. ، (615 1(   افي المحتاج لدسنوي )4)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (200 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر5)

 (.79 4والم موع للنووي ) ، (107 4)

والدميري في الن م  ، (107 4الع ي  ) (  ح ار و ها  الرافعي في فتا6)

 (.217 2الوهاج )

نهاية المطلب لل ويني  :(  ح ار ابن أبي هريرو نصا  عن الشافعي. انظر7)

(2 201.) 

 (.178 2الوسيط للا الي ) :(  االه القفال. انظر8)
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 ،ن منده حرفدان بطلدتافد ن بد ،وين  دان فاتحدا  فدار ،م يضدرلد مطبقا  فدار

هدددذا الخدددال   (2)وشدددرح المهدددذب (1)الروضدددةوخصدددص فدددي  ،ويال فدددال

ومددا ااتضددار  ددالم ال تدداب تبعددا   ،و دد م فيمددا عدددار بالتفصدديل ،بددالتنحنا

 ،(4)من  ريان الخال  في ال مير هو مقتضى مافي الشرحين (3)للمحرر

ويعاذر  قولاه .وح ار ادولين ،نقال  عن األصحاب (5)وبه صرح في التتمة

نساي الصاالة أو جهال تحريماه إن في يسير الكالم إن سابق لساانه أو 

 ،أمدا ال اهدل بدالتحريم ،أي بال خدال  فدي الدثالث قرب عهده باإلسالم

يذ  بينمددا أنددا أصددلي مددر رسددول ه ))(6)¢فلحددديث معاويددة بددن الح ددم

 ،فرمدداني القددوم بأبصددارهم ،يرحمدد  ه فقلددت ،عطددس ر ددل مددن القددوم

 ،(7)الحدديث روار مسدلم ...((مدا شدأن م تنظدرون يلدي   ،وأث دل أميدار فقلت

باسسددالم  العهدددِ  وفددي معنددى اريددبِ  ،لددم يددأمرر باسعددادو ألن النبددي 

أمدا مدن طدال  .(8)االده األسدنوي ، ما في نظدائرر ،بعيدو   في بادية   الناشئ  

ولدو علدم التحدريم  ،فتبطدل صدالته لتقصديرر فدي الدتعلم ،عهدر باسسدالم

نحدنا تولدم يعلدم أن ال ولو أن  نس ال الم محرم ،و هل اسبطال بطلت

وأمدا الناسدي  ،(9)فمعذور في األصدا ،أو أن المقدار الذي نطق به محرم

                                                           

 (.290 1(  روضة الطالبين للنووي )1)

 (.79 4(  الم موع للنووي )2)

 (.42للرافعي )ص(  المحرر 3)

 أ[.130 1والشرح الصاير للرافعي ] ، (107 4(  فتا الع ي  للرافعي )4)

 تحقيق  نسرين حمادي.  ، (831 1(  تتمة اسبانة للمتولي )5)

له  ، ويس ن في بني سليم ، المدينة ان ين ل ، السلمي (  معاوية بن الح م6)

: له صحبة ، حديث واحد وايل أحاديث‘ عن النبي  يعد  في أهل  ، اال البخاري 

واسصابة البن ح ر  ، (118 6االستيعاب البن عبدالبر ) :الح ا . انظر

(6 118.) 

باب تحريم  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (342 3(  صحيا مسلم )7)

 (. 537برام ) ،  ان من يباحته ال الم ونس  ما

 تحقيق  محمد حسن. ، (618 1(   افي المحتاج لدسنوي )8)

 (.80 4والم موع للنووي ) ، (111 4فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر9)
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وذو اليدددين  ،(1)متفددق عليدده .فددي اصددة ذي اليدددين للصددالو فل المدده 

وعندد أبدي ، وسرعان الناس  ان اعتقاد النس  را حا  عندهم وهو عدذر

االددده  .(4)صدددحيحةوهدددي  ،((نعدددم أي ،أن القدددوم أومدددؤا))(3)وغيدددرر (2)داود

والدددذين  ،اووالظددداهر أن الدددذين اعتقددددوا السدددهو أومدددؤ ادددال ،(5)السدددب ي

ألنهددم اعتقدددوا التحلددل بددذل  ال ددالم  ًاعتقدددوا النسدد  ظنددوا  ددوا  ال ددالم

 ،فأولى بعدم البطالن من الناسي وال اهل ،وأما من سبق لسانه ،السالم

 قولاه .حرفدانوين بدأن منده  ،ولذل  لو غلبه السعال والضح  لم يضدر

وين سدبق  ،ب[49 أ] أي ال يعدذر فدي  ثيدر ال دالم ل كثيره في األصاح

ألندده يقطددر نظددم  ًالتحددريم ب[56]ب  لسددانه أو نسددي الصددالو أو  هددل

 ،وأيضدا  ألن السدبق والنسديان فدي ال ثيدر ندادر ،حتملوالقليل ي   ،الصالو

وال ثير يلدى واألصا أن الر وع في القليل  ،(6)عذر فيه  القليلي   والثاني

 .في حديث ذي اليددين اليسير مثل ما ت لم به النبي  (8)وايل ،(7)العر 

وين بدان منده  ،وفيما تقدم معه ،أي يعذر فيه وفي التنحنح ونحوه قوله

                                                           

باب تشبي  األصابر في  ،  تاب الصالو ، (103 1(  صحيا البخاري )1)

 تاب المسا د  ، (404 1وصحيا مسلم ) ، (482المس د وغيرر برام )

 (. 573برام ) ، باب السهو في الصالو والس ود له ، ومواضر الصالو

باب السهو في الس دتين برام  ،  تاب الصالو ، (264 1( سنن أبي داود )2)

برام  ، (164 4وصحا يسنادر األلباني في صحيا أبي داود ) ، (1008)

(923.) 

باب صفة السهو  ،  تاب الصالو ، (191 2( أخر ه الداراطني في سننه )3)

 ، (502 2والبيهقي في السنن ال برى ) ، (1378في الصالو وأح امه برام )

 (.  3905باب ال الم في الصالو على و ه السهو برام )

 (.  387 3شرح النووي على مسلم ) :( انظر4)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (547 1(  االبتهاج للسب ي )5)

والدميري في  ، (113 4الو هين الرافعي في فتا الع ي  ) (  ح ى هذين6)

 (.221 2الن م الوهاج )

و فاية األخيار للحصني  ، (221 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر7)

(1 97.) 

 (.112 4فتا الع ي  للرافعي ) :(  ح ار ابن الصباغ. انظر8)
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 مدددا االددده فدددي شدددرح  ،أي الوا بدددة وتعاااذر القاااراءة ،للغلباااة ًحرفدددان

مدنهم ومقتضدى يطدالا  ثيدر مدن األصدحاب  (2)واال السدب ي ،(1)المهذب

ل نهمدا لمدا  ،الرافعي والمصدن  أنده ال فدرا بدين اليدل التنحدنا و ثيدرر

ذ را ال الم والتفراة فيه بين القليل وال ثير ذ را معه الضح  والسعال 

ا فيده أن الضح  يفر   والحقُّ  ،العطاس (3)يليهما في شرح المهذب وضم  

لسددعال وأمددا ا ،وغيددرر (4)بددين القليددل وال ثيددر  مددا ذ ددرر صدداحب التنبيدده

أي  ل الجهر في األصح قوله .والعطاس ف التنحنا غلبتهما غير مبطلة

فددال ضددرورو يلددى احتمددال  ،ألندده سددنة ًال يعددذر علددى التنحددنا لل هددر

 هومقتضدار أند ،لشدعار ال هدر ياامة   .أنه عذر   (6)والثاني ،(5)التنحنا أل له

يذا ارأ من السورو ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض لده ذلد  لدم يعدذر 

ولددو تنحددنا اسمددام فظهددر مندده حرفددان لددم ي ددب علددى المددأموم  ،  مددا  

ادددال  .الحتمدددال الالبدددة وغيرهدددا مدددن األعدددذار ً(7)مفاراتددده فدددي األصدددا

ولاو  قولاه .واد تدل اريندة علدى خدال  ذلد  فتتعدين المفارادة (8)السب ي

لندورر  ما لدو أ درر أن يصدلي بدال  ًالكالم بطلت في األظهرأكره على 

 ،(9)ف نددده ي دددب اسعدددادو اطعدددا   ،وضدددور أو ااعددددا  أو يلدددى غيدددر القبلدددة

 ولاو نطاق بانظم القارآن بقصاد التفهايم ك قولاه .ال  النسيان (10)والثاني

                                                           

 (.80-79 4(  الم موع للنووي )1)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (549-548 1)(  االبتهاج للسب ي 2)

 (.80 4(  الم موع للنووي )3)

 (.36(  التنبيه للشيرا ي )ص4)

 (.107 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (201 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

 (.222 2الن م الوهاج للدميري ) :( ح ار المحب الطبري. انظر6)

 .(80 4الم موع للنووي ) :( انظر7)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (550 1(  االبتهاج للسب ي )8)

 (.157 2التهذيب للباوي ) :(  انظر9)

والنووي في الم موع  ، (112 4(  ح ار  الرافعي في فتا الع ي )10)

(4 76.) 
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 ،ألنده ادرآن ًإن قصد معه قاراءة لام تبطال ( 1) {ىل مل خل}

 .القدرآن غيدررمدر تبطل يذا اصدد  وايل ،فهو  ما لو اصد القرآن وحدر

و ذا يذا لم يقصدد شديئا   مدا  ،أي يذا اصد التفهيم وحدر وإل بطلت قوله

لمدا  خالفدا   "يال" وال يددخل فدي اولده ،(3)والتحقيدق ،(2)  م به في الداائق

وصددرح الحمددوي  ،ألندده ينمددا ت لددم فيمددا يذا اصددد التفهدديم ً(4)فددي الددداائق

بعدم البطالن فيما يذا لم يقصدد  (7()6)والقونوي(5)والبار ي ،شارح الوسيط

لوضددوح عدددم  ًولددم يددذ ر المصددن  مددا يذا اصددد القددرآن وحدددر ،شدديئا  

 ،أشددار بدده يلددى اصددد غيددر القددرارو "بددنظم القددرآن" واولدده ،الددبطالن بدده

والتنبيه على البطالن فيما يذا أتى ب لمات متواليدة مفرداتهدا فدي القدرآن 

فلددو أتددى بهددا مفراددة  ،" ددن" "سددالم" "يددا يبددراهيم" دون نظمهددا  قولدده

ول تبطال بالاذكر  قولاه .تبطدل (8)وادال الشاشدي ،واصد القرآن لم تبطدل

وبشددرط أن ال  ،أي بشددرط النطددق بالعربيددة ين  ددان يحسددنها والاادعاء

وت بيدرات  ،بقصد التنبيه "سبحان ه" ف ن اصد   ،يقصد به شيئا  آخر

 ددان علددى التفصدديل  ،غ بقصددد التبليددغ ونحددو ذلدد ل ددبَ االنتقدداالت مددن الم  

                                                           
 .12سورو مريم ( 1)

 (.45( داائق المنهاج للنووي )ص2)

 (.239( التحقيق للنووي )ص3)

 (.45المنهاج للنووي )ص ( داائق4)

 (.223 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

التبري ي من مشائخه: تاج الدين  ( علي بن يسماعيل بن يوس  القونوي6)

الخالفي وشمس الدين اسي ي وارأ عليه  ثيرا ادم دمشق ثم ذهب يلى مصر 

وتولى بالقاهرو تدريس الشريفية ومشيخة  ، بن دايق العيد وارأ عليهوال م ا

ولخص الحاوي وصن  شرحه المذ ور على   ، الميعاد بال امر الطولوني

طبقات  :ر(. انظر729توفي سنة )،  تاب المنهاج للحليمي وسمار االبتهاج

 (.271 2وطبقات ابن شهبة ) ، (132 10السب ي )

 ، (764 1القونوي الشافعي ):للق ويني لمؤلفه الصايرالحاوي (  شرح 7)

 تحقيق  فضل األمين  ابر أحمد.

 (.67( فتاوى القفال الشاشي )ص8)
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واألذ ددار واألدعيددة " بقولدده (1)ويليدده أشددار المحددرر ،السددابق فددي القددرارو

والمت ه أن مدا ال يصدلا   دالم اآلدميدين مدن  (2)اال األسنوي ،" القرآن

وبددده صدددرح  ،وين اصدددد بددده اسفهدددام فقدددط ،القدددرآن واألذ دددار ال يدددؤثر

أن من عطس في الصالو حمدد ه  (5)وغيرر (4)وفي اسحيار ،(3)الماوردي

أنده  (6)وفدي آخدر السدير مدن الروضدة ،تعالى في نفسه وال يحدر  لسدانه

أي  رحمك هللا كقوله لعاطس ،إل أن يخاطب قوله .ويسمر نفسه ،يقوله

ين )) ¢لمعاوية بدن الح دم لقول رسول ه  ً السالم و وابه ،وشبهه

هددذر الصددالو ال يصددلا فيهددا شددير مددن  ددالم الندداس ينمددا هددو التسددبيا 

 ً"يرحمد  ه" ال تبطدل بقولده (8)وفدي ادول ،(7)((والت بير وارارو القرآن

ونحوهما ممدا ال  ،وعليه السالم ،رحمه ه فلو اال ،ألنه دعار بالرحمة

ولو سكت طاويالا باال غارض لام تبطال فاي  قوله .(9)خطاب فيه لم تبطل

سشدددعارر  ًتبطدددل (11)والثددداني ،(10)رم هيئدددة الصدددالوخدددألنددده ال ي ًاألصاااح

 ًف نده ال يضدر اطعدا   ،واحتدر  بالطويدل عدن اليسدير ،باسعراض عنهدا

 ،وذلدد  فددي غيددر اعتدددال السدد ود و الر ددوع ،ألندده مضددرور يليدده غالبددا  

واحتدر  بعددم الادرض عمدا  ،وألن تطويلهما يبطل الصالو  مدا سديأتي

                                                           

 (.42( المحرر للرافعي )ص1)

 تحقيق  محمد حسن. ، (625 1(   افي المحتاج لدسنوي )2)

 (.383 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 3)

 (.189 1( يحيار علوم الدين للا الي )4)

 (. 226 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 (.237 10(  روضة الطالبين للنووي )6)

 . (565في )ص ( سبق تخري ه7)

وصحا  ، وهو اول غريب ، ( روار يونس بن عبداألعلى عن الشافعي8)

 فاية النبيه  :واختارها. انظر ، (86 2ذر الروياني في بحر المذهب )روايته ه

 (. 225 2والن م الوهاج للدميري ) ، (434 3البن الرفعة )

 (. 84 4والم موع للنووي ) ، (117 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

 (. 102 4والم موع للنووي ) ، (117 4( انظر: فتا الع ي  للرافعي )10)

 (. 226 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )11)
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أنددده ال يضدددر  دددذا فدددي  فالمدددذهب ،لادددرض التدددذ ر ًيذا سددد ت ناسددديا  

والددذي فددي  ،ح ايددة الخددال  فددي مسددألتي النسدديان والتددذ ر (1)الروضددة

فصددرح فيدده فددي أمددا المتددذ ر  ،ح ايددة الخددال  فددي الناسددي (2)الرافعددي

يدددل علددى نفددي الخددال  أو  (4)و ددالم ال بيددر ،بنفددي الخددال  (3)الصدداير

ويساان لماان نابااه  قولااه. (5)االدده فددي المهمددات .تصددحيا طريقددة الخددال 

كتنبيااه إمامااه وإذنااه لااداخل وإنااذاره أعمااى أن يساابح وتصاافق  شاايء  

ف ندده يذا سددبا  ،فليسددبا ،مددن نابدده شددير فددي صددالته)) لقولدده  ًالماارأة

ويذا سدبا فينبادي لده  ،(6)متفدق عليده ((وينما التصفيق للنسار ،يليهالتفت 

عدن الشدي  أبدي  (7)وفدي شدرح المهدذب ،اصد الذ ر واسعالم  مدا سدبق

 حامدددد وغيدددرر أن التسدددبيا والتصدددفيق سدددنتان ين  دددان التنبيددده اربدددة

واياسدده يذا  ددان وا بددا   اسنددذار  ،ن ين  ددان مباحددا  ومباحددا ،[أ57]ب 

وحصدل  ،ن طريقدا  أن ي ونا وا بين يذا تعدي   الواوع في بئر  لدعمى من 

ف ن لم يحصل اسنذار يال بال الم و ب وبطلدت صدالته  ،المقصود بهما

 ،عدمده (10)وصدحا فدي التحقيدق ،(9)وأصدلها (8)على األصا فدي الروضدة

                                                           

 (. 292 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (. 117 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 مخطوط"."أ[131 1الشرح الصاير للرافعي ] (3)

 (. 117 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (. 187 3( المهمات لدسنوي )5)

اب من دخل ليؤم الناس برام ب ،  تاب األذان ، (137 1( صحيا البخاري )6)

باب تقديم ال ماعة من  ،  تاب الصالو ، (243 3وصحيا مسلم ) ، (684)

 (. 421يصلي بهم يذا تأخر اسمام برام )

 (. 82 4( الم موع للنووي )7)

 (. 291 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 (.115 4( فتا الع ي  للرافعي )9)

 (. 240( التحقيق للنووي )ص10)
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وين لدم يحصددل يال بالفعدل ال ثيددر فالظداهر أندده  (1)وادال المحدب الطبددري

تم صدالته فدي وعلدى القدول بالصدحة ي د ،ي ال الميتخرج على الخال  ف

ومدراد المصدن  التفرادة بدين ح دم الر دال  ،الموضر الدذي انتهدى يليده

وي ددو  ل دل منهمددا مدا يندددب  ،والنسدار بالنسددبة يلدى التسددبيا والتصدفيق

يضارب اليماين علاى  قولاه .تصفيق الر ل عمددا  مبطدل (2)وايل ،اآلخر

أي بطددن  فهددا اليمنددى علددى ظهددر  فهددا اليسددرى أو ظهددر  ظهاار اليسااار

وال تضددرب بطنددا   ، فهددا اليمنددى علددى بطددن  فهددا اليسددرى أو ع سددهما

ف ن فعلته على و ه اللعب عالمة بالتحريم بطلت  ،ألنه لعب ًعلى بطن

 ددذا  دد م بدده فددي  ،ألن اليددل اللعددب ينددافي الصددالو ًوين اددل   ،صددالتها

أن ظداهر المدذهب  عدن المداوردي (5)ال فايدةوفدي  ،(4)وأصدلها (3)الروضة

ال  اسصددطخريواددال  ،ولددو بددبطن علددى بطددن ،التصددفيق  يدد  شددارت

أي فعال  غير  ولو فعل في صالته غيرها قوله .تصفق ببطن على بطن

أي   يادو ر دوع أو سد ود أو  إن كان من جنسها بطلتأفعال الصالو 

 ،ويعراض عن نظمهداألنه تالعب ًواعود طويل أو ر عة [أ50 أايام ]

ف لس ابل س ودر  لسة  ، ما يذا هوى ليس د ،وال يضر القعود اليسير

لددو  (6)واددال الخددوار مي ،خفيفدة أو  لددس لالسددتراحة بعددد سد دو الددتالوو

 واحتدر  بقولده ،ن ل من ايامه لحد الرا ر لقتدل حيدة ونحوهدا لدم يضدر

 ًى الدنصف نده ال يضدر علد ،عن ت رير الفاتحة أو التشدهد عمددا   "فعل"

أي فال تبطل  ن ينسىإل أ قوله .ألن الر ن القولي ال ياير نظم الصالو

متفدق  .صلى الظهر خمسا  ولم يعد صدالته بدل سد د للسدهو ‘ألن النبي 

                                                           

وأسنى المطالب للسني ي  ، (228 2الن م الوهاج للدميري ) :نظر( ا1)

(1 180.) 

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (380 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر2)

 (.118 1و فاية األخيار للحصني ) ، (431 3)

 (.291 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.115-114 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.431 3النبيه البن الرفعة ) (  فاية5)

 (.228 2الن م الوهاج للدميري ) :( صرح به في ال افي. انظر6)
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أي  فتبطااال بكثياااره ،أي وين لدددم ي دددن مدددن  نسدددها إلو قولاااه .(1)عليددده

 ألن النبدي  ًأي باالتفداا ل قليلاهألن الحا ة ال تدعوا يليده  ًباالتفاا

ويذا  ،ف ان يذا س د وضعها ،ابنته ~صلى وهو حامل أمامة بنت  ينب

وأمدر بقتددل  ،(2)متفددق عليهمدا .وأمدر بدددفر المدار فدي الصدالو ،ادام حملهدا

 قولاااه .(3)صدددححه الترمدددذي .األسدددودين فدددي الصدددالو الحيدددة والعقدددرب

لدبس و ،ر النداس الديال   خلدر النعدلأي فال يضر ما يعد   والكثرة بالعرف

 ،القليل ما ال يحتاج فيه يلى  لتا اليددين (5)وايل ،(4)الثوب الخفي  ون عه

هدذا هدو  فالخطوتاان أو الضاربتان قليال قولاه .ما ال يسر ر عدة (6)وايل

بفددتا الخددار  والخطددوو ،(7)للت ددرارً ثير وايددل ،نعليدده لخلعدده  ًاألصددا

                                                           

باب يذا صلى خمسا  برام  ،  تاب السهو ، (68 2( صحيا البخاري )1)

باب ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (380 3وصحيا مسلم ) ، (1226)

 (.572برام ) ، السهو في الصالو والس ود له

 ،  تاب الصالو ، (109 1أما حديث أمامة ~ فهو في صحيا البخاري )( 2)

وصحيا  ، (516باب يذا حمل  ارية صايرو على عنقه في الصالو برام )

باب  وا  حمل الصبيان  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (351 3مسلم )

وأما حديث دفر المار بين يدي المصلي فهو في  ، (543في الصالو برام )

باب يرد المصلي من مر بين يديه  ،  تاب الصالو ، (107 1ا البخاري )صحي

باب منر المار بين  ،  تاب الصالو ، (315 3وصحيا مسلم ) ، (509برام )

 (.505يدي المصلي برام )

برام  ، باب ما  ار في اتل األسودين في الصالو ، (233 2( سنن الترمذي )3)

باب العمل في  ،  تاب الصالو ، (242 1وأخر ه أبوداود في سننه ) ، (390)

برام  ، (76 4وصححه األلباني في صحيا أبي داود ) ، (921برام ) ، الصالو

(854.) 

 (.128 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

والدميري في الن م الوهاج  ، (293 1( ح ار النووي في روضة الطالبين )5)

(2 230.) 

 الحاشية السابقة.  :نظر( ا6)

(. 167( ح ى الو هين القاضي أبو الطيب والشيرا ي في المهذب )ص7)

 (. 93-92 4والم موع للنووي ) ، (129 4فتا الع ي  للرافعي ) :انظر
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 قولاه .(1)مطلقدا  لاتدان  وايدل ،المرو الواحدو وبالضم اسم لما بين القدمين

فلو تفرادت  ،أي يشترط في اسبطال بها التوالي إن توالت والثالث كثير  

وال فرا بين أن ت دون  ،الثاني منقطعا  عن األول لم يضر وحدر أن يعد  

و   خطددوو   أو أ ندداس   وضددربات    خطددوات   األفعددال الثالثددة مددن  ددنس  

، أي ونحوهدددا وتبطااال بالوثباااة الفاحشاااة قولاااه .وخلدددر نعدددل   ضدددربة  

ل الحركااات الخفيفااة  قولااه .ألنهددا منافيددة للصددالو ً الضددربة المفرطددة

ل خدألنهدا ال ت ؛المتوالية كتحريك أصابعه في سبحة أو حك في األصح

تبطدل  والثداني ،فهي مر ال ثدرو  الفعدل القليدل ،التعظيم والخشوع يئةبه

 ،الو هينفعلى  ،ل هشير أو حعقد   أصابعه في ولو حر   ،(2) الخطوات

و عددل  ،أصددابر ةو دد م فددي البسدديط بعدددم الددبطالن فددي تحريدد  ثالثدد

أن  أن صورو الخدال  فدي الحد    وفي ال افي ،الخال  في ال ائد عليها

 ميدر  فده ثالثددا   فلدو  ددر   ،وي در أصدابعه ذاهبددا  وآتيدا   ،ت دون يددر ثابتددة

 ،(3)بطلدت صدالته يال أن ي دون بده  درب ال يقددر معده علدى عددم الحدد   

أن الددذهاب  وفددي ال ددافي أيضددا   ،وتعبيددر المصددن  باألصددابر يقتضدديه

وساهو النفال كعماده  قولاه .(4)واسياب في تحري  األصدابر مدرو واحددو

وألنده يقطدر  ،لنددورر ًوين  دان سداهيا   ،يعني فيبطدل  ثيدرر في األصح

ألن حدديث ذي  ً(5)واختدارر فدي التحقيدق ،ال يضر والثاني ،نظم الصالو

ولددم  ،(6)ورد فيدده أن سددرعان الندداس خر ددوا مددن المسدد داددد ¢ اليدددين

 ، ان على الدو هين فدي  دالم الناسديوالو هان مخر   ،يؤمروا باسعادو

ف ددان األولددى تعبيددرر  ،القطددر باسبطددال وأصددحها ،وهددو أحددد الطددرا

                                                           

ولسان العرب البن منظور  ، (76مختار الصحاح للرا ي )ص :( انظر1)

(4 147 .) 

 ، (130 4الع ي  للرافعي )فتا  :( ح ى الو هين الخرسانيون. انظر2)

 (. 94 4والم موع للنووي )

 (. 231 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.421 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

 (.254( التحقيق للنووي )ص5)

 (.566( سبق تخري ه في )ص6)
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 ،ال تبطدل (1)وايدل ،أي علدى األصدا وتبطل بقليل األكال قوله .بالمذهب

لما فيه من العمل أو لوصول المفطدر  ًبهوهما مبنيان على أن اسبطال 

هددذا تبطددل الصددالو ب ددل مددا يبطددل بدده  ىفعلدد ،أظهرهمددا الثدداني ، وفدده

وين لدم يصدل  ، ثيدرر فيضدر   ،المضدغ فعدل مدن األفعدال .نعم ،(2)الصوم

ا أو جاااهالا تحريمااه قلاات ،(3)مندده شددير يلددى ال ددو   ،إل أن يكااون ناساايا

، (4)األصدا وتبطل بدال ثير علدى ،يعني فال تبطل بالقليل اطعا   وهللا أعلم

 ،والشرب  األ ل ،ة وال ثرو يلى العر ل  قوير ر في ال ، ال الم ال ثير

أي  ذوبها ب[57]ب فلو كان بفمه سكرة فبلع قوله .(5)االه في التحرير

ألن اسمسا  شرط  اسمسدا  عدن  ًبطلت في األصحمن غير فعل منه 

 ،والو هددان مبنيددان علددى الددو هين فددي علددة اسبطددال باأل ددل ،ال ددالم

واألفصددا  ،(6)ويثبددات المدديم فددي الفددم مددر اسضددافة  ددائ  علددى الصددحيا

ويساان للمصاالي إلااى  قولااه .بلددر ب سددر الددالم (7)واددال فددي الددداائق ،اليددار

أو خاط قبالتاه دفاع  ىا مغاروزة أو بساط مصال اأو عصا أو سارية   جدار  

يذا  دان فدي موضدر  (8)اعلم أن الصالو يلى السدترو سدنة باس مداع ر  الما

صددلى يلددى  دددار ))ألندده  ًوسددنة عندددنا مطلقددا   ،ال يددأمن المددرور فيدده

وفددي الصددحيحين أندده  ،(1)بسددند صددحيا (9)روار أبددو داود ((فاتخددذر ابلددة
                                                           

 (.135 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار و ها  صاحب التتمة. انظر1)

والن م الوهاج للدميري  ، (208 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر2)

(2 232.) 

للحصني  و فاية األخيار ، (296 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

(1 98.) 

 (.90 4والم موع للنووي ) ، (135 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.331 10( لسان العرب البن منظور )5)

 (.90 4والم موع للنووي ) ، (135 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.45( داائق المنهاج للنووي )ص7)

 (.233 2اج للدميري )والن م الوه ، (247 3الم موع للنووي ) :( انظر8)

باب سترو اسمام سترو من خلفه  ،  تاب الصالو ، (188 1( سنن أبي داود )9)

 ، (290 3صحيا أبي داود ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (708برام )

 (.701برام )
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(( ان يصلي عند األسطوانة ))(2) (3)((أنه  ان يصدلي يلدى عند و))و، 

وينباي أن ال ي يد ما بين  ،(4)((فيصلي يليها ،يعرض راحلته ان ))وأنه

وال فددرا فددي العصددا بددين أن ت ددون  ،المصددلى وبينهددا علددى ثالثددة أذرع

واولده  ،((اسدتتروا فدي صدالت م ولدو بسدهم))لقولده  ًغليظة أو رايقة

ولو بداده  ،ي  ي من الستر مثل مؤخرو الرحل)) عليه الصالو والسالم

بضددم المدديم  ومددؤخرو الرحددل .وصددححهما ،(5)رواهمددا الحددا م ((شددعرر

بفدددتا الهمددد و وتشدددديد الحدددار  يورو ،وهمددد و سدددا نة و سدددر الخدددار

وأمدا وضدر الخدط عندد  ،اددر ذراع (8)وايل ،(7)ادر ثلثي ذراع ،(6)مفتوحة

 ،يذا صدددلى أحدددد م))لقولددده  ً(9)عددددم الشددداخص فسدددنة علدددى المدددذهب

                                                                                                                                                             

 خالصة األح ام في مهمات السنن واواعد اسسالم للنووي :( انظر1)

(1 523 .) 

 ، باب الصالو يلى اسسطوانة ،  تاب الصالو ، (106 1( صحيا البخاري )2)

باب دنو لمصلي من  ،  تاب الصالو ، (317 3وصحيا مسلم ) ، (502برام )

 (.   509برام ) ، السترو

باب سترو اسمام سترو من  ،  تاب الصالو  ،(106 1( صحيا البخاري )3)

باب سترو  ،  تاب الصالو ، (311 3وصحيا مسلم ) ، (495برام ) ، خلفه

 (.   503برام ) ، المصلي

 ، باب الصالو يلى الراحلة ،  تاب الصالو ، (107 1( صحيا البخاري )4)

 ،  تاب الصالو ، (312 3وصحيا مسلم ) ، (507برام ) ، والبعير والش ر

 (.   503برام ) ، باب سترو المصلي

برام  ، (382 1أخر ه الحا م في المستدر  على الصحيحين ) :( األول5)

 ، (116 1وضعفه األلباني في ضعي  ال امر الصاير و يادته ) ، (926)

أخر ه الحا م في المستدر  على الصحيحين  :والثاني ، (801برام )

وهو في مسلم دون  ، باطل:"واال األلباني ، (924برام ) ، (382 1)

 (.   1526برام ) ، (35 4) السلسلة الضعيفة :ولو بداة شعرو"". انظر"لفظة

 (.21 1) مشارا األنوار على صحاح اآلثار للقاضي عياض :( انظر6)

 (. 247 3والم موع للنووي ) ، (90 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

 (. 445 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( االه: عطار. انظر8)

 ، (132 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (158-157 2البيان للعمراني ) :( انظر9)

اال في "(:194 3( واال األسنوي في المهمات )245 3والم موع للنووي )
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ي د فلينصب عصى فد ن لدم ي دن معده  ف ن لم ،فلي عل تلقار و هه شيئا  

 روار أبدو داود ثدم ادال ((عصى فليخط خطا  ثدم ال يضدرر مدا مدر أمامده

وابددن  (3)وصددححه اسمددام أحمددد (2)وروار ابددن ما ددة ،(1)والخددط بددالطول

أن ي دون طددوال  يلدى  هددة  (6)واختددار فدي الروضددة(5)وابددن حبدان (4)المندذر

وأمددا  ،وهددو مددن  وائدددر ،"ابالتدده" وأشددار يليدده فددي ال تدداب بقولدده ،القبلددة

ألن  دال  منهمدا عالمدة دالدة علدى  ًفبالقيداس علدى الخدط ،ىط المصلسْ ب  

يذا صددلى )) فلقولدده  ،وأمددا اسددتحباب دفددر المددار ، وندده فددي الصددالو

فددأراد أحددد أن ي تددا  بددين يديدده  ،أحددد م يلددى شددير يسددترر مددن الندداس

ومحل الددفر  ،(7)متفق عليه ((ف نما هو شيطان ،ف ن أبى فليقاتله ،فليدفعه

                                                                                                                                                             

ومن يقول باال تفار  :الحق أن مذهب الشافعي أن الخط ال ي في  اال :اساليد

وما ع ار يلى مذهب الشافعي سببه ما  ، في ون هو والمصلى في در ة واحدو

وأنه نص في البويطي على أنه ال  ، اشتهر أن اال تفار به نص عليه في القديم

وممن نقله عنه النووي في  ، ل ن نص في سنن حرملة على استحبابه ، ي في

 . "وهو من ال تب ال ديدو ، الروضة وغيرها

باب الخط يذا لم ي د  ،  تاب الصالو ، (184-183 1( سنن أبي داود )1)

 ، (239 1ضعي  أبي داود ) :ويسنادر ضعي . انظر ، (689برام ) ، عصا

 (. 107برام )

باب ما يستر  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (303 1( سنن ابن ما ه )2)

 (.943برام ) ، المصلي

واال اسشبيلي في األح ام  ، (7386برام ) ، (249 2( مسند اسمام أحمد )3)

واد "صحا أحمد بن حنبل وعلي بن المديني هذا الحديث"(:345 1الوسطى )

وأحمد لم يعر  عنه "(:637 2ر ب الحنبلي في فتا الباري )اال ابن 

واد ي ون اعتمد على اآلثار  ، ينما مذهبه العمل بالخط ، التصريا بصحته

في رواية ابن القاسم: الحديث في  :ف نه اال ، المواوفة ال على الحديث المرفوع

 ."الخط ضعي .

 (.91 5واالختال  )( أخر ه ابن المنذر في األوسط في السنن واس ماع 4)

باب ذ ر ي ا و االستتار للمصلي في  ، (138 6( صحيا ابن حبان )5)

 (.2376برام ) ، الفضار بالخط عند عدم العصا والعن و

 (.295 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.572( سبق تخري ه اريبا  في )ص7)
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فدد ن أبددى  ،يذا أراد المددرور بيندده وبددين سددترته فيدفعدده بأسددهل الو ددور

و دذا  ،يذا لم ت ن سترو  ما أفهمه ب[50 أوال يندب دفر المار ] ،فبأشد  

  .(1)وهو األصا فيهما ،يذا  انت وتباعد منها أ ثر من ثالثة أذرع

والقدر  ،ن ادرهابي  وأن ي   ،سنةفاته أن يبين أن الصالو يلى السترو  فائدة

 ،وأن يبددين مراتبهددا ،واددد تبددين ذلدد  ،الددذي ي ددون بددين المصددلي وبينهددا

ن أو ،فدي مرتبدة (4)ىأن الخدط والمصدل (3)والروضدة (2)والذي فدي الشدرح

 والصااحيح تحااريم الماارور قولااه .شددرط االعتددداد بهمددا عدددم الشدداخص

لدددو يعلدددم المدددار بدددين يددددي ))لقولددده  ًأي حدددين و دددود السدددترو حينئاااذ

المصددلي مدداذا عليدده ل ددان أن يقدد  أربعددين خيددرا  لدده مددن أن يمددر بددين 

ماذا عليده مدن ))(6)البخاري ياتوعند بعض روا ،(5)روار الشيخان ((يديه

أنده يذا لدم  ومفهدوم  دالم المصدن  ، درربل ي   ،ال يحرم والثاني ،((اسثم

فوا ثالثة أذرع لم يحرم ت ن له سترو وال ما في معناها أو تباعد عنها 

أو خددال   (8)وشددرح مسددلم (7) مددا فددي التحقيددق ،ل ندده م ددرور ،المددرور

ندده يحددرم ي واددال الخددوار مي فددي ال ددافي ،(9)األولددى  مددا فددي الروضددة

 (10)اددال فددي المهمددات .وهددو ادددر يم ددان السدد ود ،المددرور فددي حريمدده

                                                           

 (.233 2والن م الوهاج للدميري ) ، (133 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 (.309 3( شرح النووي على مسلم )2)

 (.294 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 ( أي بسط المصلى.4)

باب يثم المار بين يدي  ، لصالو تاب ا ، (108 1( صحيا البخاري )5)

باب منر  ،  تاب الصالو ، (316 3وصحيا مسلم ) ، (510برام ) ، المصلي

 (.   507برام ) ، المار بين يدي المصلي

تحفة المحتاج البن الملقن  :( وهي رواية أبي ذر عن أبي الهيثم. انظر6)

 (.682 1والتلخيص الحبير البن ح ر ) ، (359 1)

 (.194للنووي )ص ( التحقيق7)

 (.309 3( شرح النووي على مسلم )8)

 (.295 1( روضة الطالبين للنووي )9)

 (.197 3( المهمات لدسنوي )10)
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محلده يذا النهي عن المرور  والا الي(1)واال اسمام ،واياسه  وا  الدفر

فددال نهددي عددن  ،فدد ن لددم ي ددد وا دحددم الندداس ،و ددد المددار سددبيال  سددوار

وأ ثددر ال تددب سددا تة عددن هددذا  اددال الرافعددي ،المددرور وال يشددرع الدددفر

ثدم اعلدم أنده يذا  ،صرح اسمام بنقله عن األئمة (2)اال في المهمات ،القيد

 ًفلده المدرور بدين يددي مدن خلفده ليسددها ، ان في الص  المقدم فر ة

دد ،لتقصدديرهم فدد ن  ،ر المصددليومقتضددار أن  راهددة المددرور يذا لددم يقص 

دد فيصددا حمددل  ددالم  اددال ،فددال  راهددة ،ر  صددالته بقارعددة الطريددقاص 

  .اسمام على هذر الصورو التي البد من استثنائها

وال تبطدل الصدالو بمدرور شدير  اال أصدحابنا (3)اال في الروضة  فرع

والسدنة  ،بين يدي المصلي سوار  ان ر دال  أو امدرأو أو  لبدا  أو حمدارا  

يكااره  قلاات قولااه .وه أعلددم ،أن ي عددل السددترو مقابلدده ليميندده أو شددماله

سدئل عدن االلتفدات فدي  ألن النبدي  ًأي بو هه يمينا  وشماال   اللتفات

روار  ((هو اخدتالس يختلسده الشديطان مدن صدالو العبدد)) فقال ،الصالو

أمدا تحويدل  ،هدو حدرام (5)وادال المتدولي ،وهي  راهة تن يه ،(4)البخاري

أي ال ي درر يذا  دان  ل لحاجاة قولاه .بطل الصدالوفي   ،الصدر عن القبلة

يصددلي وهددو أرسددل فارسددا  يلددى شددعب يحددرس ف عددل ))لحا ددة ألندده 

 ،(8)والحدا م(7)بسند صحيا [أ58]ب  (6)روار أبو داود ((يلتفت يلى الشعب

                                                           

 (.226 2( نهاية المطلب لل ويني )1)

 (.199 3( المهمات لدسنوي )2)

 (.295 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 ، لتفات في الصالوباب اال ،  تاب األذان ، (150 1( صحيا البخاري )4)

 (.751برام )

 تحقيق  نسرين حمادي.   ، (654 1( تتمة اسبانة للمتولي )5)

برام  ، باب الرخصة في ذل  ،  تاب الصالو ، (241 1( سنن أبي داود )6)

برام  ، (73 4صحيا أبي داود ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (916)

(850 .) 

 (. 481 1) خالصة األح ام للنووي :( انظر7)

 (. 2433برام ) ، (93 2( المستدر  على الصحيحين )8)
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لقولده  ًورفاع بصاره إلاى الساماء قولاه .ينه علدى شدرط الشديخين واال

(( لينتهين أاوام يرفعون أبصارهم يلى السمار في الصالو أو ال تر ر

لقولده  ًوكاف شاعره أو ثوباه قولاه .واللفظ لمسدلم ،(1)متفق عليه ((يليهم

((أمددرت أن ال أ فددت الشددعر وال الثيدداب)) (3)وال فددت ،(2)متفددق عليدده 

ومندده عقددص الشددعر  ،بمعنددار نقدديض اسرسددال وال دد  ،بالمثندداو ال مددر

 .وغدر  العذبدة ،الوسدط وشد   وتشمير الثوب وال م   ،وردر تحت العمامة

 .وح مدة النهدي عنده أن ذلد  يسد د معده ادال ،(4)االه فدي شدرح المهدذب

نهدى أن ياطدي الر دل فدار ))ألن النبدي  ًووضع يده علاى فماه قوله

 وألندده منددا    ،(7)والحددا م (6)وابددن حبددان (5)روار أبددو داود ((فددي الصددالو

أي فدد ن  ددان لحا ددة  الثيدداب لددم ي ددرر بددل  بااال حاجااة قولااه .للخشددوع

وتصدا  ،  يندافي الخشدوعألنده ت ل د ًوالقيام علاى ِرْجال   قوله .يستحب

ا  قولاه .لحا ة فدال  راهدةف ن  ان  ،صالته وهدو الدذي  ،والصاالة حاقناا

ا يدددافر البددول  وبحضاارة  ،وهددو الددذي يدددافر الاددائط ،أي بالبددار أو حاقبااا

وال وهدو يددافر  ،ال صدالو بحضدرو طعدام)) لقولده  ًطعام يتوق إلياه

                                                           

باب رفر البصر يلى السمار  ،  تاب األذان ، (150 1( صحيا البخاري )1)

باب  ،  تاب الصالو ، (249 3وصحيا مسلم ) ، (750برام ) ، في الصالو

 (.   428برام ) ، النهي عن رفر البصر يلى السمار في الصالو

برام  ، باب ال ي   شعرا   ،  تاب األذان ، (163 1البخاري ) ( صحيا2)

باب أعضار الس ود  ،  تاب الصالو ، (299 3وصحيا مسلم ) ، (816)

 (.   490برام ) ، والنهي عن    الشعر والثوب وعقص الرأس في الصالو

 ، (158-157 4النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر3)

  ف ".   "مادو ، (436المنير للفيومي )صوالمصباح 

 (.98 4( الم موع للنووي )4)

باب ما  ار في السدل في  ،  تاب الصالو ، (174 1( سنن أبي داود )5)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (643برام ) ، الصالو

 (. 650برام ) ، (209 3)

ر عن تاطية المرر فمه في باب ذ ر ال   ، (117 6( صحيا ابن حبان )6)

 (.2353برام ) ، الصالو

 (. 931برام ) ، (384 1( المستدر  على الصحيحين )7)
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االده الرافعدي  ،ما الطعد والتواان يلدى الشدراب ،(1)روار مسلم ((األخبثان

وت درر الصدالو أيضدا  مدر مدافعدة الدريا  مدا االده  ،(2)في صالو ال ماعة

وحمل بعضهم عليه الحدديث الدوارد فدي النهدي عدن الصدالو  ،(3)الرافعي

غ نفسدده مددن هددذر فددر  فيسددتحب أن ي   ،(4)حا اددا  بددال اي المع مددة والقددا 

 ،فلدددو خدددا  فدددوت الوادددت ،وين فاتدددت ال ماعدددة العدددوارض ثدددم يصدددلي

و ددالم المصددن   ،(5)واددتفالصددحيا أندده يصددلي مددر العددارض لحرمددة ال

يفهم أنه ال فرا في التواان يلى الطعام والشراب بين أن ي ون به  وع 

ألن النفس اد تتوا يلى الفوا ه والمشارب  ًوهو  ذل  ،أو عطش أم ال

أن توادان الدنفس فدي  (6)وفدي ال فايدة ،اللذيذو مر انتفدار ال دوع والعطدش

يأ ددل ممددا ي سددر بدده ويفهددم أيضددا  أندده ينمددا  ،غيبددة الطعددام  حضددورر

وادول  ،عن األئمة في أعدذار ال ماعدة (7)وهو ما ح ار الرافعي ،التواان

شار هو الصدواب ال يلد م في وات المارب أن است مال العَ  ،(8)المصن 

                                                           

باب  راهة  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (365 3( صحيا مسلم )1)

و راهة الصالو مر مدافعه  ، الصالو بحضرو الطعام الذي يريد أ له في الحال

 (.   560برام ) ، األخبثين

 (.310 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.309 4( المر ر السابق )3)

اال ر ين: اال أبو عيسى في "(:529 5) ( اال ابن األثير في  امر األصول4)

 ، والحااب ، صالو الحاان"‘:له: ومما نهى عنه رسول ه "الشرح" تاب

واال العرااي في الماني عن حمل ، والمختصر...." ، والمسبل ، اوالحا 

والذي ذ رر  ، ولم أ در عندر ، ع ار ر ين يلى الترمذي"(:113 1األسفار )

 ."ال رأي لحا ا (( وهو صاحب الخ  الضيق))أصحاب الاريب حديث

 ، (345 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (369 2البيان للعمراني ) :( انظر5)

 (.240 2 م الوهاج للدميري )والن

 (.547 3(  فاية النبيه البن الرفعة )6)

 (.311 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 ًواد نص الشارح على المارب "، وبحضرو طعام يتوا يليه:"( أي اوله8)

م العشار فابدأو به ابل :))‘ألنه هو الوات المذ ور في الحديث وهو اوله  يذا ا د ِ

تع لوا عن عشائ م(( أخر ه البخاري في صحيحه صالو المارب وال 

وفي التقييد بالمارب فائدتان: يحداهما: أن واتها ، (672برام ) ، (135 1)
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والتواددان بالمثندداو  (1)اددال األسددنوي ،شددبرمندده بقددار ال راهددة هنددا يلددى ال

أي بدل  عن يمينه ل وجهه أوبَ صق قِ يبن أو قوله .االشتياا يلى الشير

 يبصق عن يسارر ثم ين  ان في المس د بصق في ثوبه وتر ده أو حد   

وين  ددان فددي غيددرر بصددق فددي ثوبدده أو تحددت ادمدده أو  ،بعضدده بددبعض

ورد في ذل  أحاديث اتفقت علدى النهدي عدن البصداا فدي  هدة  ،ب انبه

ادال  ،وبعضدها مطلقدا   ،وورد بعضدها مقيددا  بالصدالو ،(2)ماماليمين أو األ

فيحتمل أن يقال يحمل المطلدق علدى المقيدد حتدى ال ينهدى فدي  (3)لسب يا

ويحتمل أن يقال بطرد النهي في  هة اليمين في  ،غير الصالو عن ذل 

ويحتمدددل أن يمندددر وي دددون الملددد  المدددذ ور فدددي بعدددض  ،غيدددر الصدددالو

ين البصداا  وادال ،الروايات في الصالو مختصا  بها  يادو علدى غيرهدا

أن  (4)وفددي الروضددة ،انتهددى .صددرح بدده األصددحاب ،فددي المسدد د حددرام

 ،حددرام (6)وشددرح المهددذب (5)وفددي التحقيددق ،البصدداا فددي المسدد د خطيئددة

 (10)وال ر ددداني (9)وسدددليم الدددرا ي (8)أن المحددداملي (7)وادددال فدددي المهمدددات

                                                                                                                                                             

ا.  ، ضيق ف ذا أمر به فيها.. ففي غيرها أولى. الثانية: أنه ربما ي ون صائم 

 (.240 2الن م الوهاج للدميري ) :انظر

 حقيق  محمد حسن.ت ، (660 1(   افي المحتاج لدسنوي )1)

 ، (406برام ) ، (90 1( منها الحديث الذي أخر ه البخاري في صحيحه )2)

أن رسول  ، ¢( عن عبد ه بن عمر547( برام )357 3ومسلم في صحيحه )

يذا  ان ))فقال: ، ثم أابل على الناس ، فح ه ، رأى بصااا في  دار القبلة‘ ه 

  ن ه ابل و هه يذا صلى((ف ، فال يبصق ابل و هه ، أحد م يصلي

  تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (525 1( االبتهاج للسب ي )3)

  (.297 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (. 243( التحقيق للنووي )ص5)

 (.100 4(  الم موع للنووي )6)

 (.202 3( المهمات لدسنوي )7)

 المقنر"."و"الت ريد:"(  في  تابه8)

 التقريب"و"الم رد".:"(  في  تابه9)

 الشافي". :"( في  تابه10)
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 (3)اددددال ابددددن العمدددداد .صددددرحوا بال راهددددة (2)والعمرانددددي (1)والرويدددداني

فالظددداهر أنددده أراد  راهدددة  ،والصدددواب التحدددريم ومدددن أطلدددق ال راهدددة

وال خددددال  أندددده يحددددرم البصدددداا فددددي المسدددد د مددددن غيددددر  ،التحددددريم

و ددذل  لددو بصددق  ،بدده  فددر ةن مددن بصددق فيدده اسددتهانيو ،[أ51 أحا ددة]

فقددد أورد  ،وأمددا محددو القددرآن بددالريق ،علددى القددرآن بقصددد االسددتهانة

واتفددق األصددحاب  ،((نهددى عددن ذلدد ))أندده  (5)فددي األح ددام (4)عبدددالحق

فتحددريم تلويثدده  ،أندده يحددرم تلويددث المسدد د بالطعددام يذا أ ددل فيددهعلددى 

 (6)لمدا روى الشديخان ًووضاع ياده علاى خاصارته قوله .بالبصاا أولى

 ،((نهى أن يصلي الر ل مختصرا  ))أن رسول ه ¢ عن أبي هريرو

أن يأخدذ  (8)وايدل ،(7)هو الذي يصدلي ويددر علدى خاصدرته اال المحققون

                                                           

 بحر المذهب".:"( في  تابه1)

 البيان".:"( في  تابه2)

 مخطوط"."ب [174 1(التعقيبات على المهمات البن العماد ]3)

ابن "ويعر  أيضا  بـ ، ( عبد الحق بن عبد الرحمن األ دي اسشبيلي4)

 ان فقيها  حافظا  عالما  بالحديث وعلله وعارفا بالر ال موصوفا  ، الخراط"

بالخير والصالح وال هد والورع ول وم السنة والتقلل من الدنيا مشار ا  في 

وبين ال تب  ، و مر بين الصحيحين في  تابه ، صن  في األح ام ، األدب

توفي سنة  ، لحديث و تاب حافل  في اللاةوله المعتل من ا ، الستة في آخر

وطبقات الحفاظ  ، (199-198 21سير أعالم النبالر للذهبي ) :ر(. انظر581)

 (.482-481 1للسيوطي )

اال: نهى ¢ ( فعن فرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن ابن عباس5)

ابر وال يت:اال عبدالحق ، أن يمحى اسم من أسمار ه بالبصاا‘ رسول ه 

 األح ام الوسطى لإلشبيلي :وليس فرات بالقوي. انظر ، فرات على هذا الحديث

(4 247.) 

باب الخصر في  ،  تاب العمل في الصالو ، (67 2( صحيا البخاري )6)

 تاب المسا د ومواضر  ، (355 3وصحيا مسلم ) ، (1220برام ) ، الصالو

 (.454برام ) ، باب  راهة االختصار  في الصالو ، الصالو

 (. 947حديث رام )، (249 1سنن أبي داود ) :( االه أبو داود.  انظر7)

والم موع  ، (319 2البيان للعمراني ) :( ح ار الهروي وغيرر. انظر8)

 (. 97 4للنووي )
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فيقدرأ مدن آخرهدا  ،أن يختصدر السدورو (1)وايل ،عليهابيدر عصى يتو أ 

 ،فعدل الشديطان (3)وايدل ،ألنده فعدل اليهدود ًنهى عنه (2)ايل ،آية أو آيتين

 ًوالمبالغة في خفض الارأس فاي ركوعاه قوله .فعل المت برين (4)وايل

 ،بالددددال المهملدددة ((نهدددى أن يددددبا الر دددل فدددي الصدددالو))ألن النبدددي

 (5)روار الددداراطني .بددار موحدددو وحددار مهملددةويددروى بالمع مددة بعدددها 

ومعنار يطأطئ رأسه في الر وع حتى ي دون أخفدض  ،(6)بأسانيد ضعيفة

وعبددارو ال تدداب تقتضددي أن الخفددض بدددون مبالاددة غيددر  ،(7)مددن ظهددرر

 ،و الم الشدافعي واألصدحاب ،وهو خال  ما دل عليه الحديث ،م رور

وحالدددة  ،الصدددالو وتفقيعهدددا فدددي ،تشدددبي  األصدددابر ب[58]ب  وي دددرر

ومسدا الابدار عدن  ،ومسا موضر الس ود ،والتروح بمروحة ،اصدها

والصالة في الحمام والطريق والمزبلة والكنيسة وعطان  قوله .ال بهة

نهددى  أن رسددول ه ))ويلمددا ر   ؛اإلباال والمقباارة الطاااهرة وهللا أعلاام

أن يصددلي الر ددل فددي سددبعة مددواطن فددي الم بلددة والم دد رو والمقبددرو 

 ((واارعددة الطريددق وفددي الحمددام ومعدداطن اسبددل وفددوا ظهددر بيددت ه

 (2)وروى أبدو داود ،¢من حديث ابدن عمدر (1)وابن ما ة (8)روار الترمذي

                                                           

الدميري في الن م الوهاج و ، (97 4( ح ار النووي في الم موع )1)

(2 242 .) 

 (. 88 2( ح ار الروياني في بحر المذهب )2)

 (. 98 4( ح ار النووي في الم موع )3)

 (. 242 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )4)

باب في النهي لل نب  ،  تاب الطهارو ، (213 1( سنن الداراطني )5)

 (.426والحائض عن ارارو القرآن برام )

واال  ، وهذا يسناد ضعي ":"(601 3اال ابن الملقن في البدر المنير )( 6)

ضعي   دا  "(:471 12األلباني في سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة )

 بهذا التمام". 

 دبا".:"مادو ، (92 2النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر7)

 ، باب ما  ار في  راهية ما يصلى يليه وفيه ، (177 2( سنن الترمذي )8)

 (.346برام )
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أن ¢ وغيدرهم مدن حدديث أبدي سدعيد الخددري (4)ةوابن ما د (3)والترمذي

اددال  ،((األرض  لهددا مسدد د يال المقبددرو والحمددام)) اددال رسددول ه 

ور دددددددا  ،والمرسدددددددل أصدددددددا ،روي مرسدددددددال  ومسدددددددندا   الترمدددددددذي

وفدي  ،(7)وذ ر المصن  ال نيسدة ،المرسل أيضا   (6)والداراطني(5)الشافعي

 ،ألنهددا مددأوى الشددياطين ًونحوهددا مددن أمددا ن ال فددرو (8)معناهددا البيعددة

وال راهدة يذا أذن أهدل  ،¢وابدن عبداس¢ عن عمر (9)والنهي فيها منقول

                                                                                                                                                             

باب المواضر  ،  تاب المسا د وال ماعات ، (246 1( سنن ابن ما ة )1)

ضعي  سنن  :وضعفه األلباني. انظر ، (746برام ) ، التي ت  رر فيها الصالو

 (.346برام ) ، (36 1الترمذي )

باب في المواضر التي ال ت و   ،  تاب الصالو ، (132 1( سنن أبي داود )2)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (492فيها الصالو برام )

 (.507برام ) ، (394 2)

باب ما  ار في أن األرض  لها مس د يال  ، (131 2( سنن الترمذي )3)

 (.317برام ) ، المقبرو

اب المواضر ب ،  تاب المسا د وال ماعات ، (246 1( سنن ابن ما ة )4)

ضعي  سنن  :وضعفه األلباني. انظر ، (746برام ) ، التي ت  رر فيها الصالو

 (.345برام ) ، (36 1) الترمذي

 (.174برام ) ، (243 1( مسند الشافعي )5)

 (.2310( برام )321 11) ( علل الداراطني6)

المصباح  :: متعبد اليهود وتطلق أيضا على متعبد النصارى. انظر( ال نيسة7)

وفي المع م  ، (453 16وتاج العروس لل بيدي ) ، (441المنير للفيومي )ص

وال نيسة:  ، : متعبد اليهودال نيس"(:800 2الوسيط لم مر اللاة العربية )

 وسيذ ر الشارح ال نيسة في آخر الباب.  ، متعبد اليهود والنصارى

مفردات  :مصلى النصارى. انظر :مفرد بير ب سر البار وفتا اليار :( البيعة8)

وسيذ رها الشارح في آخر  ، (155األصفهاني )صالقرآن ال ريم للراغب 

 الباب.

والذي في األوسط  ، (158 3( ح ار ابن المنذر  ما االه النووي الم موع )9)

( أن ال راهة المنقولة 193 2في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر )

فقد ورد في صحيا البخاري  ، عنهما مخصوصة بما يذا  ان فيها تماثيل

|ينا ال ندخل :))¢اال عمر  ، باب الصالو في البيعة ،  تاب الصالو ، (94 1)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

585 

ألن لهدم منعندا  ًرمدت الصدالو وغيرهداوين منعوا ح   ،مة في الدخولالذ ِ 

 ،وغيددرر¢ عددن أبددي موسددى(1)وح ددى ابددن المنددذر التددرخيص فيهددا ،مندده

وهدو  ، ثرو الن اسة فقيل ،واختل  في سبب النهي في الحمام ،واختارر

فعلى األول ال ت رر  ،ألنه مأوى الشيطان (3)وايل ،(2)المنصوص في األم

 ،(4)وهدددو األصدددا عندددد الرافعدددي ،ت دددرر وعلدددى الثددداني ،فدددي المسدددل 

أحددهما اشدتاال القلدب بمدرور  وأما الطريدق ففيده معنيدان ،(5)والمصن 

ألنده ال يدأمن مدن المدرور  ًوعلى هذا ال فرا بين الليل والنهار ،الناس

ة مسدتقلة أن  ال  من المعنيين عل دوالمشهور  ،الن اسة والثاني ،في الليل

أن ال راهة  (6)وصحا في التحقيق ،حتى يذا انتفى أحدهما الينتفي الح م

مدا  وايدل ،صددرر وايدل ،في البنيان دون البرية واارعة الطريدق أعدالر

والمدراد بده هندا نفدس  (7)ادال ابدن األثيدر ،وال دل محدل  راهدة ،بر  منده

فددال تصددا  ،الم بلددة فللن اسددة وأمددا ،فلددذل  عبددر بدده المصددن  ،الطريددق

فالمشدهور يبقدى  ،ف ذا بسط وصدلى ،سط عليها شيئا  بْ الصالو فيها ما لم يَ 

بالبسددط علددى الن اسددة (9)وايدددر األسددنوي ،(8)االدده السددب ي .نهددي التن يدده

ي يددل ال راهددة  ،فيدده الن اسددة تن البسددط علددى مددا غلبددي واددال ،ةخففددالم

ددتعلددى مددا  عدددم التحقددق اددد ضددع  ألن  ً(10)ص مددن  ددالم الرافعدديلخ 

                                                                                                                                                             

|يصلي في ))¢: نائس م من أ ل التماثيل التي فيها الصور(( و ان ابن عباس

 البيعة يال بيعة فيها تماثيل((.

 الحاشية السابقة.  :( انظر1)

 (. 112 1( األم للشافعي )2)

 (. 607 2) الحاوي ال بير( ح ار الماوردي في 3)

 (. 37 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (. 278 1( روضة الطالبين للنووي )5)

 (. 182( التحقيق للنووي )ص6)

 (. 40 4( النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )7)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (575 1(  االبتهاج للسب ي )8)

 تحقيق  محمد حسن. ، (666 1(   افي المحتاج لدسنوي )9)

 (.37-36 4) للرافعي (  فتا الع ي 10)
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و دذل  أمدا ن المواشدي يذا  اندت متن سدة ال شد  فدي بطدالن  ،بالحائل

وفددي ال راهددة ين و ددد الحائددل يال أن  ،الصددالو فيهددا ين لددم ي ددن حائددل  

االدده ابددن  .والبقددر  ددالانم ،لمحدداذاو الن اسددة ًال راهددة فددي أمددا ن الاددنم

ت مدن قدلخ  نهدا وأل ،وفدي أمدا ن اسبدل لدذل  (2)والمحب الطبري (1)المنذر

وأمدا يذا لدم  ،(4)وابن حبان فدي صدحيحه (3)ة ما روار ابن ما  ،الشياطين

ول دن ت درر فدي أعطدان اسبدل دون مدراح  ،ت ن متن سة فتصا الصالو

فدروى  ،وأما المقبرو ،ف ان ينباي للمصن  تقييد العطن بالطاهر ،الانم

أنهددا م عددن ينددي  ،ال تتخددذوا القبددور مسددا د)) اددال أن النبددي  (5)مسددلم

أن  دالم القاضدي  (6)وفدي ال فايدة ،والمعندى فيده محداذاو الن اسدة ،((ذل 

ويظهدددر مدددن  (7)ادددال األسدددنوي ،لحرمدددة المدددوتىًيددددل علدددى أن ال راهة

لدم  فلدو واد  بدين يددي المدوتى ،المعنيين أن الصورو أن يحاذي الميدت

وال ل ن ابن الرفعة طرد ال راهة في الصالو ب اندب القبدر ويليده  ،ي رر

وفدي  ،ويطالا الحديث يقتضي ما االده ابدن الرفعدة .انتهى ،يوافق عليه

ونقدل  ،التصريا ب راهة استقبال القبر فدي الصدالو (9)وأصلها (8)الروضة

                                                           

 (.245 2(  ح ار عنه في الدميري في الن م الوهاج )1)

 ( لم أا  عليه.2)

باب الصالوو في  ،  تاب المسا د وال ماعات ، (253 1(  سنن ابن ما ة )3)

 (.769أعطان اسبل ومراح الانم برام )

باب ذ ر خبر اد يوهم من لم يح م صناعة  ، (601 4(  صحيا ابن حبان )4)

ألنها من الشياطين  ًالحديث أن ال  ر عن الصالو في أعطان اسبل ينما   ر

التعليقات الحسان على  :وصححه األلباني. انظر ، (1702برام ) ، خلقت

 (.1699برام ) ، (245 3صحيا ابن حبان )

باب النهي  ، الو تاب المسا د ومواضر الص ، (336 3(  صحيا مسلم )5)

واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور  ، عن بنار المسا د على القبور

 (.532برام ) ، مسا د

 (.512 2(   فاية النبيه البن الرفعة )6)

 تحقيق  محمد حسن. ، (672 1(   افي المحتاج لدسنوي )7)

 (.279 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 (.39 4( فتا الع ي  للرافعي )9)
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ف نه يحدرم  ،عن التحقيق وشرح المهذب استثنار ابر النبي (1)األسنوي

وهددي  ،واحتددر  المصددن  بالطدداهرو عددن الن سددة ،التو دده يلددى رأسدده

 ،ومدر الحائدل م روهدة ،ف ن الصالو فيها بدال حائدل ال تصدا ،المنبوشة

 (2)واسدتثنى بعضدهم ،فاألظهر الصحة تاليبا  لدصل ،في النبش ف ن ش   

وعللدده بددأن ه حددرم علددى األرض أن  ،چمددن الطدداهرو مقبددرو األنبيددار 

صدلوات ه وسدالمه  (3)ونوأنهم أحيار في ابورهم يصل   ،تأ ل أ سادهم

والمعنددى فددي النهددي  ،وفددي الحددديث ذ ددر الم دد رو ،(4)[أ معددين]علدديهم 

خو   وايل ،ويال فت رر ،ف ن تيقنها لم تصا ،خو  الن اسة ايل ،عنها

وعلدة النهدي  ،(5)االده فدي ال فايدة .فت رر مدر تحقدق الطهدارو ،نفر الذبائا

ومنه صدر  الطيدور  ،عن الصالو عن ظهر البيت التنبيه على التعظيم

ام مذ ر مأخوذ الحم   فائدة .(6)االه بعض شراح المصابيا ،عن استعالئه

                                                           

 تحقيق  محمد حسن. ، (672 1(   افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.246 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

األنبيار أحيار في ابورهم يصلون(( ))اال:‘ ( ودليلهم هو أن رسول ه 3)

ول ن حياتهم هذر حياو بر خية ال حياو  حياو  ، أخر ه أبو يعلى ب سناد  يد

ول نها سدا  لذريعة  ، علة النهي عن الصالو ليست الن اسةالبشر والصحيا أن 

ـ أن الاالب  1حيث أن التعليل بالن اسة ليس بشير ألمور ثالثة: ، الشر  باا

 2وحتى لو نبشت ال دليل على ن استها. ، أن المقابر تبقى على حالها وال تنبش

بل األرض تطهر  ، ـ أن احتمال ن اسة األرض ال يو ب  راهة الصالو عليها

ـ أنها لو  انت هذر هي العلة لما  3بما يصيبها من الشمس والريا واالستحالة.

 ما ورد  ، ن هي عن الصالو في مقابر األنبيارً ألن أ سادهم ال تأ لها األرض

ثم ينها لو  انت العلة هي الن اسة لما  ا ت صالو  ، في السنة  ما سبق

على ابر المرأو التي  انت تقمُّ المس د ‘ لنبي ال نا و في المقبرو بدليل صالو ا

وخبرها في  ، ‘عندما ماتت بالليل وصلى عليها الصحابة ٪ ولم يخبروا النبي

ومنحة العالم لـ عبده  ، (213)ص أح ام ال نائ  لدلباني :الصحيحين. انظر

 (.355-354 2الفو ان )

 ب"."( في نسخة4)

 (.530 2(  فاية النبيه البن الرفعة )5)

 ( لم أا  عليه.6)
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 وال نيسدة ،بفتا البدار وضدمها والم بلة ،(1)وهو المار الحار ،من الحميم

 والمقبرو ،ب سر البار متعبد اليهود والبيعة ،بفتا ال ا  متعبد النصارى

تحول يليده يذا شدربت ليدرد هو الموضر الذي  وعطن اسبل ،مثلثة البار

العطدن لإلبدل  دالوطن للنداس يال أنده غلدب  (3)واال في المح م ،(2)غيرها

 [أ59 بعلى مبر ها حول الحوض. ]

                                                           

 (.38 1النظم المستعذب البن بطال ) :( انظر1)

 (.340المصباح المنير للفيومي )ص :( انظر2)

 (.547 1) ( المح م والمحيط األعظم البن سيدر3)
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 باب س ود السهو 

مددددن  ملددددة حددددديث  لقولدددده  ًلدحاديددددث فيدددده ولدددديس بوا ددددب ساااانة

ألنده يشدرع  ً(1)روار أبدو داود  انت الر عة نافلة له والس دتان(())يأتي

مااأمور بااه أو فعاال  [ب51 أ] عنااد تاارك قولااهلتددر  مددا لدديس بوا ددب. 

أي في الصالو على مدا يدأتي تفصديله سدوار الفدرض والنفدل  منهي عنه

يعني  فاألول قولهوليس المراد  ل مأمور و ل منهي.  ،(2)على المذهب

ا وجب تداركهتر  المأمور به   ًأي وال ياني عنه السد ود إن كان ركنا

وقااد يشاارع السااجود كزيااادة  قولااهألن ماهيددة الصددالو ال تو ددد بدوندده. 

سدبق فدي الثالدث عشدر مدن  حصلت بتدارك ركن كما سبق في الترتياب

أر ان الصالو أنه يذا تر  ر ندا  سداهيا  لدم يعتدد بمدا فعلده بعدد المتدرو  

و دددو   ،وي دددون ذلددد  المفعدددول بعدددد المتدددرو   يدددادو ،حتدددى يدددأتي بددده

في ون من ارت داب  ،  أن ي ون الس ود لهذر ال يادووالمصن (3)الرافعي

ضدددي السددد ود تقألن سدددهور ي ًوأن ي دددون لإلخدددالل بالترتيدددب ،المنهدددي

واوله  ما سبق يشارو يلى بيان ال يادو ال يلى  ،في ون من تر  المأمور

ومثال ما ال يقتضي الحال فيه الس ود  ،ف نه لم ي ذ ر هنا  ،الس ود لها

ف نده ي دب  ،النية أو ت بيرو اسحرام أو احتمدل ذلد ما يذا  ان المترو  

و ذل  السالم يذا ذ ر ابل طول الفصل سل م وال  ،االستئنا  وال س ود

ا وهاااو القناااوت أو قياماااه أو التشاااهد األول أو  قولاااهيسددد د.  أو بعضاااا

ثبدت سد ود  فياه فاي األظهار ساجد وكذا الصالة على النباي  ،قعوده

 ًففي ألفاظه بطريدق األولدى ،(4)فعله السهو في  لوس التشهد األول ب

                                                           

باب يذا ش  في الثنتين  ،  تاب الصالو ، (269 1(  سنن أبي داود )1)

  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (1024برام ) ، يلقي الش  :والثالث من اال

 (. 939برام) ، (181 4صحيا أبي داود )

 (.125 4والم موع للنووي ) ، (264 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر2)

 (.149 4(  فتا الع ي  للرافعي )3)

باب ما  ار في السهو يذا  ،  تاب السهو ، (67 2(  ففي صحيا البخاري )4)

أنه  ، ¢( عن عبد ه بن بحينة 1224اام من ر عتي الفريضة برام )

 ، فلم ي لس ، ثم اام ، ر عتين من بعض الصلوات‘ صلى لنا رسول ه ))اال:

فس د  ، صالته ونظرنا تسليمه  بر ابل التسليم فلما اضى ، فقام الناس معه

 ، (375 3وهو أيضا  في صحيا مسلم ) ، ثم سلم(( ، س دتين وهو  الس
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وين أتدددى بدددالقعود أولدددى بااتضدددار  ،ألن القعدددود مقصدددود أل لددده فتَر ددده

والمدراد اندوت الصدبا ووتدر  ،الس ود فيما عدار من األبعداض بالقيداس

عدن المحدب الطبدري أن (1)ونقدل األسدنوي ،النص  األخير من رمضدان

المحدب أطلقده هندا تر   لمة من القندوت  تدر   لده وذ در بعضدهم أن 

 ،وبددين فددي صددفة الصددالو أندده بنددار  علددى القددول تتعددي ن ال لمددات الددواردو

والمددراد بالتشددهد اللفددظ الوا ددب فددي األخيددر  ،والصددحيا أنهددا ال تتعددين

ددة السدد ود لتددر  القيددام للقنددوت أو القعددود  (2)ر فددي ال فايددةوصددو   ،خاص 

فيبقدى اسدتحباب ل ونه ال يحسنهما  ًللتشهد بما يذا سقط استحبابهما عنه

فدي األظهدر  واولده فيده ،ف ن تر ه سد د ،القيام أو القعود للقدرو عليهما

 ًوس ددميت أبعاضددا   ،أي فددي التشددهد األول يذا النددا بسددنتها وهددو األظهددر

وهدي  ،ألنها لما تأ دت حتى  برت بالس ود شبهت باألبعاض الحقيقيدة

ألنده  ًفاال (3)عماداا إن تارك  وقيال قولاهاألر ان وما عداها ي سمى سدننا . 

ت الفضيلة على نفسه  (4)واألصدا ،والساهي معذور فشرع له ال بدر ،فو 

 قلاتفي ون ال بر أهم .  ،ألن الخلل عند العمد أ ثر ًأن العامد  الساهي

يعني في التشهد الثداني  وهللا أعلم ،وكذا الصالة على اآلل حيث سنناها

عضدددا  وت بدددر ف نهدددا ت دددون ب ،وفدددي األول علدددى و ددده ،علدددى األصدددا

ويتصور تر ها في الثاني بمدا يذا صدلى مأمومدا  وتديقن تدر   ،بالس ود

يمامه لذل  بأن يتشهد  هرا  ولم يسمعه صلى على اآلل أو يتشدهد سدرا  

ألن  ًوهو ال يفيد المقصود ،ويقول بعد السالم تر ت الصالو على اآلل

المصدلي عامددا  واألحسن التصوير بما يذا تر هدا  ،الس ود لسهو اسمام

فيتخيدر بدين أن يدأتي بهدا وال سد ود أو يتر هدا  ،وأراد  برها بالس ود

أي باايها سوار   ول تجبر سائر السنن قولهوي برها بالس ود ثم يسلم. 

                                                                                                                                                             

باب السهو في الصالو والس ود له برام  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو

(570 .) 

 تحقيق  محمد حسن. ، (678 1(   افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.481 3لرفعة )(   فاية النبيه البن ا2)

 (  أي تر  السنة عمدا .3)

 ، (481 3و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (337 2البيان للعمراني ) :(  انظر4)

 (.250 2والن م الوهاج للدميري )
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فدال ت دو   ،ألن س ود السهو  يدادو فدي الصدالو ًتر ت عمدا  أو سهوا  

هدا عليده وبقدى ولم يرد يال في بعض األبعاض اسنا بده بااي ،يال بتواي 

 (2)وايددل ،يسدد د لتدر   ددل مسدنون (1)وفددي ادول ،مدا عدداها علددى األصدل

أي فعل المنهدي عنده يذ  والثاني قولهلتسبيا الر وع والس ود خاصة . 

 ًأي وال لعمددر كاللتفاات والخطاوتين لام يساجد لساهوهلم يبطل عمدر 

ولددم يسدد د  ،فعددل الفعددل اليسددير فددي الصددالو ورخددص فيدده ألن النبددي 

ككاالم كثيار  فاي  وإل سجد إن لم تبطل بسهوه قولهللسهو وال أمر به. 

أي وين أبطل عمدر ولم يبطدل سدهور   يدادو الر دوع والسد ود  األصح

صددلى الظهدر خمسددا  ))ألنده  ًف ندده يسد د ،والقليدل مدن ال ددالم واأل دل

فدد ن أبطددل سددهور  الحدددث  ،(3)متفددق عليدده فسدد د للسددهو بعددد السددالم((

أي أندده يبطددل (4)  ددالم  ثيددر فددي األصددا واولدده ،دو فددال سدد ود لددهوالددر

فال يقتضي الس ود فدي األصدا والتمثيدل بده  ،الصالو سهور في األصا

وتطوياال الااركن القصااير يبطاال  قولاه. (5)غيدر محتدداج يليدده. االدده السددب ي

لده  (6)وصدالو التسدبيا ،أي فدي غيدر القندوت عمده في األصاح سدوار  طو 
                                                           

البيان  :وهو اول شاذ. انظر ، (  ح ار أبو يسحاا أن الشافعي االه في القديم1)

 (.298 1وي )وروضة الطالبين للنو ، (337 2للعمراني )

 (.251 2(  ح ار الدميري في الن م الوهاج )2)

باب يذا صلى خمسا  برام  ،  تاب السهو ، (68 2(  صحيا البخاري )3)

باب  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (383 3وصحيا مسلم )، (1226)

 (.573السهو في الصالو والس ود له برام )

 (.307 2البيان للعمراني ) :( انظر4)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل.  ، (602 1( االبتهاج للسب ي )5)

أن رسول ه ¢ (  يفية صالو التسبيا هي ما  ار في  حديث ابن عباس6)

ف ذا  ، ... أن تصلي أربر ر عات تقرأ في  ل ر عة فاتحة ال تاب وسورو))‘

  ،والحمد ا ، الت: سبحان ه ، فرغت من القرارو في أول ر عة وأنت اائم

فتقولها وأنت را ر  ، ثم تر ر ، خمس عشرو مرو ، وه أ بر ، وال يله يال ه

فتقولها  ، ثم تهوي سا دا ، فتقولها عشرا ، ثم ترفر رأس  من الر وع ، عشرا

 ، ثم تس د ، ثم ترفر رأس  من الس ود فتقولها عشرا ، وأنت سا د عشرا

في  ل  ، فذل  خمس وسبعون  ،فتقولها عشرا ، ثم ترفر رأس  ، فتقولها عشرا

ين استطعت أن تصليها في  ل يوم مرو  ، ر عة تفعل ذل  في أربر ر عات

ف ن  ، ف ن لم تفعل ففي  ل شهر مرو ، ف ن لم تفعل ففي  ل  معة مرو ، فافعل
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ال  والثداني ،موضعه أو ذ ر  آخر [ب59 ب] بس وت  أو انوت  في غير

أنه طول االعتدال  في صفة صالو رسول ه  ¢لحديث حذيفة ًيبطل

أن ال ددواب عندده صددعب  (2)واددال فددي شددرح المهددذب ،(1)روار مسددلم ، ددا  

في دددون األادددوى  دددوا ر. وادددال فدددي  ،علدددى مدددن َمنَدددر اسطالدددة بالدددذ ر

 عدل االعتددال  والتطويل ،الرا ا دليال  وا  يطالته بالذ ر (3)الروضة

وال لدددوس بدددين السددد دتين  دددال لوس للتشدددهد نقلددده  ، القيدددام للقدددرارو

أي  قولاه فيساجد لساهوه. (4)ح دار العددني ،الخدوار مي عدن األصدحاب

األصدا  ،وعلى القول بأنه ال يبطدل ،(5)بال خال  على اولنا يبطل عمدر

ألن الارض منه الفصل بين الر وع  ًفالعتدال قصير قولهأنه يس د. 

وكاذا الجلاوس باين الساجدتين فاي  ،والس ود وليس مقصودا  في نفسده

صددححه  ،يندده طويددل وايددل ،ألن المقصددود مندده الفصددل أيضددا   ًاألصااح

 (8)وشدددرح المهدددذب (7)وعددد ار فدددي الروضدددة ،(6)المصدددن  فدددي التحقيدددق

                                                                                                                                                             

ففي عمر  مرو(( أخر ه أبو داود  ، ف ن لم تفعل ، لم تفعل ففي  ل سنة مرو

ول ن الصحيا أن هذر الصالو ال تصا  ، (1297برام ) ، (29 2في سننه )

صالو :"والحديث فيها لم يثبت فقد االت الل نة الدائمة للبحوث العلمية واسفتار

ثم هي  ، ‘التسابيا غير مشروعةً ألن الحديث الوارد فيها لم يثبت عن النبي 

مما يدل على  ، تخال  الصلوات المشروعة في أش الها وما يقال ويفعل فيها

من الصلوات غنية عن هذر الـصالو ‘ وفيما صا عن النبي  ، عدم مشروعيتها

حوث بفتاوى الل نة الدائمة لل :انظر"الاريبة المخالفة لما علم من الشرع المطهر

 (.159 6)الم موعة الثانية""العلمية واسفتار بالممل ة العربية السعودية

باب استحباب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (93 4( صحيا مسلم )1)

 (. 772تطويل القرارو في صالو الليل برام )

 (.127 4( الم موع للنووي )2)

 (. 299 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 ، تحقيق  خالد الحربي . (224ص مفتاح الحاوي ال بير للعدني )(  4)

 (. 472 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر5)

 (.246( التحقيق للنووي )ص6)

 (.299 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.127 4( الم موع للنووي )8)
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وعلى األول فيه الخال  المتقدم.  ،فعلى هذا ال بأس بتطويله ،لد ثرين

ا كفاتحاة فاي ركاوع أو تشاهد لام تبطال بعماده  قوله ا قولياا ولو نقل ركنا

ولهذا ال تبطل الصدالو بت ريدرر  ،ألنه ال ياي ر هيئة الصالو ًفي األصح

ال تبطدل اطعدا  ]والو ده  وايل ،على الصحيا بخال  الر وع والس ود

وي ري الخال  فيمدا لدو نقلده يلدى  ،(2)تبطل  نقل الر ن الفعلي[ (1)الثاني

فلدو ا تمدر  ،االعتدال ولم يطل بأن ارأ بعض الفاتحدة أو بعدض التشدهد

 ،(3)المعنيددان فطددول االعتدددال بالفاتحددة أو التشددهد بطلددت علددى األصددا

 ًأي وين لم يبطدل بعمددر ويسجد لسهوه في األصح قولهاطعا .  (4)وايل

هن أمدرا  مؤ ددا  عليده  تأ دد ويحضار الدذ ،ألن المصلي مأمور  بالتحفظ

 ايدرر ممدا  ،ال (6)والثداني ،(5)فيس د عند تر ه اياسا  عليده ،التشهد األول

وصدرح  ،يقتضي أنه ال يس د عند العمدد ،لسهور واوله ،ال يبطل عمدر

وعلاى هاذا تساتثنى هاذه الصاورة  قولهبأنه يس د.  (7)في شرح المهذب

وي سدتثنى أيضدا   ،ساجود لساهوهعماده ل أ[52]أ/عن قولنا ما ل يبطل 

منها يذا تر  التشهد األول ناسيا  وتذ رر بعد ما صار يلى القيدام  مسائل

فددي (8)أادرب وعدداد ف نده يسدد د  مدا سدديأتي فدي  المدده وتابعده ابددن العمداد

القنوت ابل الر وع ال يبطل عمدر ويس د لسهور على  ومنها ،استثنائها

                                                           

 (.254 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )1)

 ب"."( في نسخة2)

وروضة الطالبين للنووي  ، (146 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

(1 299.) 

 (.127 4( ح ار النووي في الم موع )4)

 (.147 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.254 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )6)

 (.127 4( الم موع للنووي )7)

 مخطوط"."أ[177 1]( التعقيبات على المهمات البن العماد 8)
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بأن يأتي به على نية القندوت  (2)وايدر الخوار مي ،(1)األصا المنصوص

ولدو ادرأ غيدر ر دن  سدورو اسخدالص فدي غيدر محدل  ،ويال فال س ود

 مددا االدده فددي شددرح  ،ففددي السدد ود لدده الخددال  الددذي ذ ددرر ،القددرارو

ولاو  قولاهفيرد على تعبيدرر بدالر ن ويصدا عددها مسدتثناو.  ،(3)المهذب

أن  ¢المايدرولحديث  ًنسي التشهد األول فذكره بعد انتصابه لم يعد له

فد ن ذ در ابدل أن يسدتوي  ،يذا ادام اسمدام فدي الدر عتين)) ادال النبدي 

 فدال ي لدس ويسد د سد دتي السدهو(( ،وين اسدتوى اائمدا   ،اائما  فلي لس

 ،وألندده لدديس بفددرض فددال يقطعدده لسددنة ،(5)وابددن ما دده (4)روار أبددو داود

ا فااإن عاااد  قولااهي ددو  العددود مددا لددم يشددرع فددي القددرارو.  (6)وايددل عالمااا

ا فالألنه  اد اعودا   ًأي يذا  ان عامدا   بتحريمه بطلت أي وين  أو ناسيا

ألنه تر   ًويسجد للسهو ان عالما  بالتحريم ويل مه القيام عند التذ ر 

ويسدد د  ،أي ال يبطددل أو جاااهالا فكااذا فااي األصااحو اد  لوسددا   ،تشددهدا  

وهدذا  ،ر  الدتعلملتقصديرر بتدًيبطل (7)والثاني ،للسهو اياسا  على الناسي

 ،وال ي و  للمأموم أن يتخل   عنه للتشهد ، له  ار  في المنفرد واسمام

ولدو انتصدبا معدا  ثدم عداد  ،وين فعل بطلت صالته يال أن ينوي مفاراتده

وفي  وا  انتظارر اائمدا  حمدال   ،اسمام لم يعد المأموم بل ينوي مفاراته

                                                           

 (.168 1( األم للشافعي )1)

وأسنى المطالب للسني ي  ، (251 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

(1 160.) 

 (.168 1( األم للشافعي )3)

باب من نسي أن يتشهد وهو  ،  تاب الصالو ، (272 1( سنن أبي داود )4)

بي داود صحيا أ :انظر ، وصححه األلباني ، (1036برام ) ،  الس

 (.949برام ) ، (195 4)

باب ما  ار  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (381 1( سنن ابن ما ة )5)

 (.1208برام ) ، فيمن اام من اثنتين ساهيا  

فتا الع ي  للرافعي  :( ح ار القاضي ابن  ج عن أبي الحسين. انظر6)

 (.130 4والم موع للنووي ) ، (156 4)

والدميري في الن م الوهاج  ، (156 4في فتا الع ي  )( ح ار الرافعي 7)

(2 255.) 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

595 

ولدو اعدد المدأموم فانتصدب  ،على أنه عاد ناسيا  و هان  ما في التنحدنا

ألن القيام و ب عليده بانتصداب يمامده.  ًاسمام ثم عاد حرم القعود معه

يعنددي يذا اعددد اسمددام  وللمااأموم العااود لمتابعااة إمامااه فااي األصااح قولااه

للتشهد األول واام المأموم سداهيا  أو نهضدا فعداد اسمدام ابدل االنتصداب 

ألن متابعدة اسمدام  ًوالمأموم اد انتصب فللمأموم فدي الصدورتين العدود

ال  وايدل ،فرض فر وعه يلى فرض بخال  اسمام والمنفدرد يذا ر عدا

قلاات  ،لحقدده اسمددامي ددو  لدده العددود  ددالمنفرد بددل يصددير اائمددا  يلددى أن ي

ولهذا يسقط بها القيام  ،ألن متابعة اسمام آ د ًاألصح وجوبه وهللا أعلم

فدي  (1)ف ن لم يعد بطلدت صدالته وتبدر المصدن  ،والقرارو عن المسبوا

تصددحيحه الشددي  أبددا حامددد و ماعددة واددد صددححوا و ددوب الر ددوع يذا 

أنده  (2) ر ر أو رفر ابل اسمدام سداهيا  أو عامددا  والمصدن  صدحا هندا

ونقدل تصدحيا البادوي أنده  ،(3)يستحب في العمد  ما نص عليه الشافعي

أن العود يلى التشهد  ولنص الشافعي ،فالموافق ل المه ،يخير في السهو

ولااو  قولااه. (5). االدده السددب ي(4)مسددتحب سددوار   ددان القيددام سددهوا  أو عمدددا  

 أ[60 ب]وألنده لدم  ،(6)¢لحدديث المايدرو تذكر قبل انتصابه عاد للتشهد

أن يصير  (8)وايل ،(7)االستوار معتدال   والمراد باالنتصاب ،يتلبس بفرض

ويساجد إن كاان صاار إلاى  قولاهيلى حالدة أرفدر مدن حدد أادل الر دوع. 

 ،ألنده أتدى بفعدل  ي ايدر مظهدر الصدالو ًأي منه يلدى القعدود القيام أقرب

وين  ،لسدهورفيسد د  ،ولو أتى به عمدا  في غير موضعه بطلدت صدالته
                                                           

 (.130 4( الم موع للنووي )1)

 (.240 4الم موع للنووي ) :( في باب صالو ال ماعة. انظر2)

 (.143 1( األم للشافعي )3)

 (.256 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

 سبيل. تحقيق  عبدالم يد ال ، (610 1( االبتهاج للسب ي )5)

 (. 256 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر6)

 ، (134 4الم موع للنووي ) :( هذا هو الصحيا وبه اطر ال مهور. انظر7)

 (.256 2والن م الوهاج للدميري )

فتا  :واال به الشي  أبو محمد. انظر¬ ( فسر المسعودي  الم الشافعي 8)

 (.158 4الع ي  للرافعي )
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 ، ددان يلددى القعددود أاددرب أو  انددت نسددبته يليهمددا علددى السددوار لددم يسدد د

أنده  (2)وصحا المصن  في  تبه، (1)وهذا التفصيل صححه في الشرحين

 ًوالفتددوى عليدده (3)ألندده عمددل اليددل. اددال فددي المهمددات ًال يسدد د مطلقددا  

ولاو نهاض عماداا فعااد بطلات إن كاان إلاى  قولاهلذهاب األ ثرين يليه. 

ولددو نسددي  وهددذا اسدديم لقولدده ،أي وال تبطددل ين عدداد ابلدده القيااام أقاارب

 التشهد األول. 

لو افتتا المصلي ااعدا  القدرارو بعدد الدر عتين ظاندا  أنده فدرغ مدن   فرع

وين سددبق لسددانه يليهددا عالمددا  بأندده لددو  ،(4)التشددهد لددم يعددد لدده فددي األصددا

ا فذكره في سجوده لام يعاد  قوله. (5)العود يليهفله  ،تشهد ولو نسي قنوتا

ويساجد للساهو  ،ألنه لدم يتلدبس بده ًأو قبله عادألنه تلبس بفرض   ًله

 واولده ،وين لم يبلغ ذلد  فدال ،ألنه  اد ر وعا  سهوا  ًإن بلغ حد الراكع

 ين بلغ ادرر في الس ود ال في العود. 

أنده  (6)لو تر  الر وع ثم تذ رر فدي السد ود فاألصدا مدن  وائددر  فرع

أي  ولو شك في تارك بعاض   قولهلير ر منه.  ًي ب الر وع يلى القيام

ألن األصدل فيهمددا  ًسااجد أو ارتكااب نهاي فاالمعدين ممدا يسد د لتر ده 

 أما لو ش   هل تدر  بعضدا  أو ال مدن غيدر تعيدين لدم يسد د ،عدم الفعل

 ًولاو ساها وشاك  هال ساجد فليساجد قولاههدل سدها أو ال؟   ما لو ش 

ولو شد   أنده سد د للسدهو سد دو أو سد دتين  ،ألن األصل عدم الس ود

هدل هدو تدر  مدأمور   ،ولو تيقن السهو وشد    ،أخذ باألال وس د أخرى

ا أتااى بركعااة  قولااهأو فعددل منهددي  سدد د.  ا أم أربعااا ولااو شااك  أصاالى ثالثااا

                                                           

والشرح الصاير ، (159 4ي )( فتا الع ي  للرافع1)

 مخطوط"."ب[137 1للرافعي]

 (.305 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (124 4( الم موع للنووي )2)

 (.221 3( المهمات لدسنوي )3)

 (.136 4والم موع للنووي ) ، (159 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

والن م الوهاج للدميري  ، (136 4روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

(2 257.) 

 (.307 4( روضة الطالبين للنووي )6)
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فلم يدري أصلى ثالثدا  أم  ،يذا ش  أحد م في صالته)) لقوله  ًوسجد

فليطرح الش   وليبن علدى مدا اسدتيقن ثدم يسد د سد دتين ابدل أن  ،أربعا  

ولديس لده  ،¢من حديث أبي سدعيد الخددري (1)الحديث روار مسلم يسلم((

ي دو  الر دوع يلدى ادول  مدر   (2)وايل ،أن يأخذ بقول غيرر ما لم يتيقن

و وابده أنده ال  ،¢ته  ظداهر حدديث ذي اليددين ثير   انوا يرابون صال

تددذ ر  ألنده يحتمدل أن النبدي  ًدليدل فيده علدى األخدذ بقددول المدأمومين

وألنا ينما نقول ال يأخذ بقول غيرر في ال يادو أما فدي  ،فر ر يلى علمه

فم رد االحتمال والش    ا   في الر وع يلدى  ،النقصان  ما في حديثه

ولديس ذلد   ،المأموم أو غيدرر شد  ا  أخدذ باألصدلف ذا أفاد اول  ،األصل

واألصاح أناه يساجد وإن زال شاكه  قولاه. (3)عمال  بقدولهم. االده السدب ي

واختلفدوا فدي سدبب السد ود فيمدا  ،أي وتبين أنها غير  ائدو قبل سالمه

ألندده لدديس فيهددا تددر  مددأمور وال فعددل  ًيذا شدد  أصددلى ثالثددا  أم أربعددا  

أن سدببه التدردد فدي  (4)واألصدا ،هدر معندارللحدديث وال يظ فقيدل ،منهي  

الر عة التي يأتي بها أهدي  ائددو أم ال؟ فدالخال  الدذي ذ درر المصدن  

فد ن ظداهر  ،وعلدى القدول بدأن سدببه الحدديث ال يسد د ،مبني  علدى هدذا

وكااذا حكاام مااا يصااليه  قولااهالحددديث أندده فددي دوام الشدد  يلددى السددالم. 

 د لما يجب بكل حال إذا زال شكهول يسج متردداا أو احتمل كونه زائداا 

فتاذكر فيهاا لام يساجد أو فاي  شك في الثالثة أثالثة هي أم رابعاة مثاله

المقتضدي للسدد ود  [ب52]أ هدذا ضددابط لعدروض الشدد   الرابعاة سااجد

وهو أن ما فعله مدن وادت عدروض الشد  يلدى  والده  ،عند من علل به

 ائدددا  علددى وين  ددان  ،ين  ددان ال بددد مندده علددى  ددل احتمددال فددال يسدد د

فالثالثددة التددي حصددل فيهددا الشدد  فددي مثددال  ،بعددض االحتمدداالت سدد د

والرابعدة  ،فاحتمال ال يادو فيها مفقدود ،المصن  مفعولة على  ل تقدير

فمتدى اسدتمر الشد  يليهدا حصدلت  ،محتملة لل يدادو علدى أحدد التقدديرين
                                                           

بسم ه  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (376 3( صحيا مسلم )1)

 (.571الرحمن الرحيم  السهو في الصالو والس ود له برام )

وح م عليه النووي في  ، (169 4( هو و ه ح ار الرافعي في فتا الع ي  )2)

 ( بالشذوذ.308 1لطالبين )روضة ا

 تحقيق  عبدالم يد السبيل.  ، (614 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (. 128 4الم موع للنووي ) :( انظر4)
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ي وه ذا لو ش  ف ،وهو الفعل المحتمل لل يادو ،العلة المقتضية للس ود

 ف نده يسد د ،ثالثة المارب أثالثة هي أم رابعة ثدم  ال تدرددر فدي الثالثدة

بخال  ما لو تردد في الثانية أثانية هي أم ثالثة ثم  ال فيها فال س ود. 

ألن  ًلم يؤثر علاى المشاهور ترك فرض ولو شك بعد السالم في قوله

لددم يطددل الفصددل  (1)والددذي فددي الرافعددي ،الظدداهر أندده أداهددا علددى التمددام

فقوالن أظهرهما وبه اطر بعضهم أنده ال عبدرو بده وين طدال فطريقدان 

أحدددهما طددرد القددولين وأصددحهما القطددر بأندده ال عبددرو بدده و مددر فددي 

بين القسدمين وصدحا طريقده القطدر واولده فدي تدر  فدرض  (2)الروضة

يقتضي أن الشد  فدي الشدروط بعدد السدالم ال يدؤثر ألن الفدرض يشدمل 

فيمدا يذا شد  بعدد الصدالو  (3)ن ل نه اال فدي شدرح المهدذبالشرط والر 

هددل  ددان متطهددرا  أم ال المددذهب أندده يددؤثر أي فيعيددد وفددرا بيندده وبددين 

األر ان بأنه يذا ش  في الشروط فقدد شد  فدي انعقداد الصدالو واألصدل 

وشد  فدي المبطدل  [ب60 ب]عدمه والشا  في الر ن اد تيقن االنعقاد 

أنده  (4)االه في الطهارو نقل القاضدي الحسدينوهذا الذي  ،واألصل عدمه

وهو يقتضي أن الشروط  لها  ذل  وأن المش و  فيه لو  ،القول ال ديد

ح دار ، (5) ان هو النية و بت اسعادو واد صدرح بده البادوي فدي فتاويده

ً ألن حااال قدوتااه يحملااه إمامااهأي المددأموم  وسااهوه قولااه .(6)األسددنوي

ولددم يددأمرر  ت لددم فددي الصددالو خلدد  النبددي  (7)معاويددة بددن الح ددم 

ف نده ال يحملده  ،واحتدر  بحدال القددوو عدن سدهور بعدد سدالمه ،بالس ود

 مدا  د م  ،ف نده ال يحملده ،وعن سهور ابل ااتدائه أيضا   ، ما صرح به

                                                           

 (.165 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.317 1( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.494 1( الم موع للنووي )3)

 (.713 2( التعليقة للقاضي حسين )4)

 تحقيق  يوس  القر عي. ، (79 1الباوي )(  فتاوى 5)

 تحقيق  محمد حسن. ، (702 1(   افي المحتاج لدسنوي )6)

 ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (381 1(  أخر ه مسلم في صحيحه )7)

 (.537برام ) ، باب تحريم ال الم في الصالو ونس  ما  ان من يباحته
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فلاو ظان ساالمه فسالم فباان خالفاه سالم معاه ول  قولاههنا.  (1)الرافعي

بعاد صدلى  غيار النياة والتكبيارولو ذكر في تشهده تارك ركان  ،سجود

 ،ألن سدهور فدي الصدورتين حدال القددوو ًسالم إمامه ركعته ول يساجد

ويل مدده استيددان أيضددا  بر عددة بعددد الفددراغ يذا شدد   فددي تددر  ر ددن حددال 

 (3)اددال فددي التحريددر ،(2)وفددي السدد ود احتمدداالن للقاضددي حسددين ،القدددوو

أن  الا الددي عددن فتدداوى (4)ويوافقدده مددا فددي الروضددة ،والسدد ود أظهددر

المسبوا يذا ش  في يدرا  ر وع اسمام فتدار  تل  الر عة بعد سدالم 

 ،وهو ظاهر اال النووي ،يمامه أنه يس د  ما لو ش  في عدد الر عات

ألن  ًواستثنى المصن  النيدة وت بيدرو اسحدرام ،(5)و  م به في التحقيق

يعندى أن وسهوه بعد ساالمه ل يحملاه  قولهتر هما يو ب االستئنا . 

وال فرا  ،النتهار القدوو ًسهو المأموم بعد سالم اسمام ال يتحمله اسمام

والمددأموم  ،فددي ذلدد  بددين المسددبوا يذا سددها فيمددا يددأتي بدده بعددد السددالم

و ددذا المنفددرد يذا سددها فددي  ،الموافددق يذا ت لددم سدداهيا  عقددب سددالم اسمددام

ل يسد د و و ندا ال يتحمدل اسمدام سدهور بد ،صالته ثم دخل في  ماعة

أي سداهيا   فلو سل م المسبوق بساالم إماماه قوله. (6)هو بعد سالم اسمام

ألن سدهور بعدد انقطداع  ًوسجدأي على صالته يذا لم يطل ال مان  بنى

ألن السددالم مددن  ًلددم يسدد د ،علددي م ولددو نطددق بالسددالم ولددم يقددل ،القدددوو

 . (7)ولم يو د خطاب. االه الباوي في فتاويه ،أسمار ه تعالى

لو ظن المسبوا سالم اسمام فقام وأتى بما عليه ثم علم أن اسمدام   فرع

 ،لدم يعتدد بمدا فعلدهً ألن وادت التددار  بعدد انقطداع القددوو ،لم ي سل م بعد

ولو ادام  ،وال يس د للسهو لبقار ح م القدوو ،ف ذا سلم اسمام اام وتدار 

                                                           

 (.178 4(  فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.  879 2( التعليقة للقاضي حسين )2)

 (.303 1تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )(  3)

 (.309 1روضة الطالبين للنووي )(  4)

 (.247التحقيق للنووي )ص(  5)

 (.262 2والن م الوهاج للدميري ) ، (143 4لنووي )الم موع ل(  6)

 تحقيق  يوس  القر عي. ، (95 1(  فتاوى الباوي )7)
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أنده  (1)فاألصا مدن  وائدد المصدن  ،فسلم اسمام وهو اائم ،لظن  سالمه

وصحا أيضا  و وب الر وع يذا علم في القيدام  ،ي ب أن يقعد ثم يقوم

فد ن  ،سوار  أراد اطر القدوو و و نار أو لدم يدرد ،أن اسمام لم يسلم بعد

أي  مدا يتحمدل اسمدام  ويلحقه ساهو إماماه قوله .منعنار تعي ن الر وع

لديس علدى مدن خلد  )) ادال أن النبدي  (2)سهورً لمدا روى الدداراطني

ومددرادر غيددر  ،فعليدده وعلدى مددن خلفدده(( ،وين سددها اسمددام ،اسمدام سددهو

يذا  يحددداهما ويسددتثنى مسددألتان ،ألن المسددبوا سدديأتي ح مدده ًالمسددبوا

هددو سددهو وال يتحمددل  ،فددال يسدد د المددأموم لسددهور ،بددان اسمددام محدددثا  

المأموم الثانية يذا علم المأموم بسبب س ود اسمام وتيقن خطأر في ظنه 

 ،ف نده ال يسد د ، ما لدو سد د لشدير  يظدن أنده بعدض ولديس هدو بعضدا  

فعلى الو هين في أن العبدرو باعتقداد اسمدام  ،نعم. لو تخالفا في االعتقاد

أي  هلزماه متابعتاأي فدي غيدر الصدورتين  فإن ساجد قولهأو المأموم. 

 ًفد ن تدر  ذلد  عمددا  بطلدت صدالته ،سدوار عدر  سدهور أم لدم يعرفده

بل يس د يذا س د حمال  على أنه سها حتدى لدو لدم  ،لمخالفته حال القدوو

يسدد د يال واحدددو سدد د المددأموم أخددرى بخددال  مددا يذا اددام يلددى ر عددة 

ألنده لدو تحقدق  ًخامسة ال يتابعده حمدال علدى أنده تدر  ر ندا  مدن ر عدة

بدل لدو بقدي  ،ألن المأموم أتدم  صدالته يقيندا   ًالحال هنا  لم ت   متابعته

على المدأموم ر عدة ل ونده مسدبواا  أو شدا  ا  فدي فعدل ر دن  الفاتحدة لدم 

 وإل قولاهألنه يعلم أن يمامه غالط فيما أتدى بده.  ًت ن له المتابعة أيضا  

أو اعتقددادا  مندده أندده بعددد  أي وين لددم يسدد د اسمددام يمددا عمدددا  أو سددهوا  

ألن فدي صدالته خلدال  بسدهو  ًيعني المدأموم فيسجد على النص ،السالم

 قولاهبل يتابعده فدي السدالم.  ،أنه ال يس د اوال   (3)وخرج الم ني ،اسمام

 ،وكااذا قبلااه فااي األصااح ،ولااو اقتاادى مساابوق بماان سااها بعااد اقتدائااه

يعندي يذا سدها اسمدام بعدد  فالصحيح أنه يسجد معه ثم في آخار صاالته

ااتدددار مسددبوا بدده وسدد د للسددهو لدد م المسددبوا أن يسدد د معدده علددى 

                                                           

 (.312 1(  روضة الطالبين للنووي )1)

باب ليس على المقتدي سهو  ،  تاب الصالو ، (212 2(  سنن الداراطني )2)

الاليل يروار  :وضعفه األلباني. انظر ، (1413وعليه سهو اسمام برام )

 (.404برام ) ، (131 2)

 (.110 8(  مختصر الم ني )3)
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ألن محددل  ًال يل مدده (2)وايددل ،رعايددة للمتابعددة (1)الصددحيا المنصددوص

فعلى الصدحيا يذا سد د مدر اسمدام يعيدد السد ود  ،الس ود آخر الصالو

ومدا  ،ألنده محدل ال بدر بالسد ود ً(3)في آخدر صدالو نفسده علدى األظهدر

وين سدها  ،ال يس د يذ ال سهو من  هتده (4)والثاني ،أتى به  ان للمتابعة

أن المسددبوا يلحقدده ح ددم  (5)فاألصددا ،بدده أ[61 ب]اسمددام ابددل االاتدددار 

فددي آخددر صددالته  أ[53]أ وفددي يعادتدده ،فدد ن سدد د سدد د معدده ،سددهور

هذا وعلى  ،ألنه لم ي ن بينهما رابطة االاتدار ًال يلحقه (6)وايل ،القوالن

ولدو ااتددى مسدبوا بمسدبوا  ،فاألصا ال يس د سوار س د اسمام أم ال

 قولاهيس د مدر يمامده ثدم فدي صدالو نفسده.  (7)فعلى األصا ،بعد انفرادر

 ،أي في الحالين فإن لم يسجد اإلمام سجد آخر صالة نفسه على النص

 ،وهمددا حالددة االاتدددار وابلدده  المددأموم الموافددق يذا تددر  يمامدده السدد ود

هل هو لسدهو اسمدام  ،والخال  ينبني على أن س ود المأموم مر اسمام

أي وال  وسااجود السااهو وإن كثاار سااجدتان قولااهأو لم ددرد المتابعددة؟ 

و لدم ذا اليددين  ،سدلم مدن اثنتدين ألن النبي  ًي و  أ ثر من س دتين

 ،والضمير في  ثر يعود علدى السدهو ،وااتصر على س دتين ،(8)ومشى

 ،ن ي ددون مددن نددوع  أو أنددواع  ب يددادو  أو نقصددان  أو بهمددافددال فددرا بددين أ

يتعددد يذا  (1)وايل ،يذا سها بال يادو والنقصان س د أربر س دات (9)وايل

                                                           

 (.156 1(  األم للشافعي )1)

 (.263 2(  ح ار الدميري في الن م الوهاج )2)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (282 2نهاية المطلب لل ويني ) :(  انظر3)

 (.314 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (178 4)

 (.148 4) (  ح ار النووي في الم موع4)

 (.209 4والم موع للنووي ) ، (410 4فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر5)

والدميري في الن م الوهاج  ، (178 4(  ح ار الرافعي في فتا الع ي  )6)

(2 263.) 

 (.314 1روضة الطالبين للنووي ) :(  انظر7)

 (.566)صفي(  سبق تخري ه 8)

 (.489 3(  ح ار ابن الرفعة في  فاية النبيه )9)
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أي فددي الشددرائط  كسااجود الصااالة قولااه. (2)تعدددد سددببه. نقلهمددا األسددنوي

و دذل  فدي المسدتحبات  ، وضر ال بهة و الطمأنينة والتحامل والتدن س

ين  (5)وادال الرافعدي ،عدن التتمدة (4) مدا نقلده األسدنوي ،(3)حتى في الدذ ر

وأن  ،فيشدعر بأنده ذ در سد ود الصدالو ،ال تب سدا تة عدن الدذ ر فيهمدا

 قولااهبعضددهم ح ددى أندده يسددتحب فيهمددا سددبحان مددن ال ينددام وال يسددهو. 

 ًأي فددي ال يددادو والنقصدددان أن محلااه بااين تشااهده وسااالمه والجديااد

 ،القطدر بده (7)وصدحا فدي التحقيدق ،وغيدرر (6)المتقدم ¢لحديث أبي سعيد

والقدول  ،واألدعيدة والمراد التشهد وما بعدر مدن الصدالو علدى النبدي 

 ،وين سدها بدنقص سد در ابلده ،ين سها ب يادو سد د بعدد السدالم (8)الثاني

وين  ،يتخيدر ين شدار ابدل والقول الثالدث ،(9)وح ى عن اختال  الحديث

الدذي فدي  (11)واال اسمام البلقيني ،يلى القديم (10)وع ار الرافعي ،شار بعد

 مدا ح دار الشدي   ،القديم أن س ود السهو لل يادو والنقصان ابدل السدالم

والخددال  فددي اس دد ار علددى  (12)أبددو حامددد وغيددرر. اددال فددي المهمددات

                                                                                                                                                             

ح ار  :واال ، (264 2(  ح ار الدميري في الن م الوهاج )1)

 وهو ابن  ماعة المقدسي. ، الوسائل""صاحب

 تحقيق  محمد حسن. ، (708 1(   افي المحتاج لدسنوي )2)

 (.64 2الن م الوهاج للدميري ) :انظر(  3)

 تحقيق  محمد حسن. ، (709 1(   افي المحتاج لدسنوي )4)

 (.179 4(  فتا الع ي  للرافعي )5)

 (.596(  سبق تخري ه )ص6)

 (.352للنووي )ص (  التحقيق7)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (155 1األم للشافعي ) :(  ح ي عن الم ني. انظر8)

(4 180.) 

 . ƒ(  أي حديث ذي اليدين وعبده بن بحينة 9)

 (.180 4(  فتا الع ي  للرافعي )10)

  لم أا  عليه.(  11)

 (.233 3(  المهمات لدسنوي )12)
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ال خددال  أن سدد ود  (1)واددال المدداوردي ،فددي األفضددل وايددل ،المددذهب

واددال  ،وينمددا الخددال  فددي المسددنون ،السددهو  ددائ  ابددل السددالم وبعدددر

 قولاهالذين االوا ينه ابلده لدم يصدححور بعددر بخدال  الع دس.  (2)المتولي

 ًأي تفريعا  على ال ديد عمداا فات في األصح أي ابل الس ودوإن سلم 

ت المحل بالسالم أنه  ما لو سل م ناسيا  ين طدال الفصدل  والثاني ،ألنه فو 

ون بس ودر عائددا  يلدى الصدالو؟ و هدان وهل ي  ،(3)ويال س د ،لم يس د

ال ي ددون عائدددا  بددال  واددال اسمددام ،(5)والعمرانددي (4)صددرح بهمددا الفددوراني

أو سهواا وطال الفصل فاات  قوله. (7)والمصن (6)وتبعه الرافعي ،خال 

وعلى هدذا ادال  ،لفوات المحل بالسالم وتعذر البنار بالطول ًفي الجديد

أن الر وع في  (9)في اضائه القوالن في س ود التالوو واألظهر (8)اسمام

ألنده  بدران عبدادو في دو   ًأنده ال يفدوت (10)والقديم ،الطول يلى العر 

أي وين لم  وإل فال على النص قولهأن يتراخى عنها   برانات الحج. 

 ،صلى الظهر خمسا  ))ألن النبي  ً(11)واطر به ال مهور ،يطل لم يفت

 .يفدوت وايدل ،(12)متفدق عليده فس د للسهو بعد السالم(( في ذل فقيل له 
                                                           

 .(490 2للماوردي ) الحاوي ال بير(  1)

 تحقيق  نسرين حمادي.  ، (944 1(  تتمة اسبانة للمتولي )2)

 (.181 4فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر3)

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (948 1تتمة اسبانة للمتولي ) :انظر(  4)

 (.347 2البيان للعمراني )(  5)

 (.181 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.317 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (155 4الم موع للنووي )( 7)

 (.242 2نهاية المطلب لل ويني )( 8)

 ، (114 4والم موع للنووي ) ، (182 4فتا الع ي  للرافعي ) :انظر( 9)

 (.566 2والن م الوهاج للدميري )

، (181 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (195 2التهذيب للباوي ) :انظر( 10)

 (.566 2والن م الوهاج للدميري )

 (.182 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر11)

 (.590)صفي سبق تخري ه (  12)
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أما عند اصر الفصدل علدى  ،أي في حالة السهو خاصة وإذا سجد قوله

أي يلدى  صار عائداا إلى الصالة في األصح ،النص أو مطلقا  على القديم

فالنسديان ي خر ده عدن  ونده  ،ألنه لدو ذ در سدهور ثدم سدلم ًح م الصالو

ألن التحلددل اددد حصددل بالسددالم بدددليل أندده ال ي ددب  ًال والثدداني ،تحلددال  

لو ت لدم عامددا  أو أحددث فدي  منها وينبني على الو هين مسائل ،يعادته

فوات ال معة  ومنها ،الس ود أو تخرا خفه بطلت صالته على األصا

ل وم استمدام علدى  ومنها ،وهو في الس ود ،يذا سها فيها وخرج الوات

والصدحيا  ،وال يتشهد ،أنه ال ي بر لالفتتاح منهاو ،القاصر يذا نوار فيه

أما يذا لم يسد د فالصدحيا أنده يعتدد لده  ،أنه ي سل م سوار النا يتشهد أم ال

ويحدرم العدود يلدى سد دتي السدهو ين  ،ي سدل م مدرو أخدرى وايل ،بالسالم

ادال  ،في الم مدر والقاصدر (1)صرح به الباوي في فتاويه ،ضاا الوات

ما االه الباوي تفرير على الضعي ... والصدواب الموافدق  (2)ابن العماد

أنه ال فرا بين ال معة والصدالو المقصدورو وغيرهمدا  للقاعدو المذهبية

 قولهألن الس ود شرع  برا  للصالو.  ًفي استحباب العود يلى الس ود

أي  ولو سها إمام الجمعة وساجدوا فباان فوتهاا أتماوا ظهاراا وساجدوا

أنهدم  (3)فالمذهب ،فخرج الوات ابل السالم ،ال معة يذا س دوا لسهو  في

ألن األول لم يقر فدي آخدر الصدالو.  ًيتمونها ظهرا  ويعيد س ود السهو

أي  ،أي ثانيدا   ولو ظن سهواا فسجد فبان عدمه ساجد فاي األصاح قوله

الً ألن س ود السهو ي بر  دل خلدل  (4)والثاني ،ألنه  اد س دتين سهوا  

وأشددار المصددن  بهدداتين  ،نفسدده  مددا ي بددر غيددررفي بددر  ،فددي الصددالو

 ،وين  دان ال يتعددد ح مدا   ،[ب61 ب]الصورتين يلدى أن سد ود السدهو

 وفي صور أخرى.  ،ف نه اد يتعدد صورو  فيما ذ رر

                                                           

 تحقيق  يوس  القر عي. ، (93 1(  فتاوى الباوي )1)

 مخطوط"."ب[185 1( التعقيبات على المهمات البن العماد ]2)

 (. 310 1(  روضة الطالبين للنووي )3)

 ، (173 4افعي )فتا الع ي  للر :( ح ار الرافعي عن أبي محمد. انظر4)

 (. 141 4والم موع للنووي )
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لو ش  أن يمامه فدي الرباعيدة صدلى ثالثدا  أو  (1)ح اهما القمولي فرعان

فدد ن النددا ال يسددبا أو  ففددي تسددبيحه لدده احتمدداالن لوالددد الرويدداني ،أربعددا  

هدا أربعدا  ويسد د للسدهو ،َسب ا ولم ير ر اسمدام وين  دان  ،فعليده أن ي تم 

ألندده سدد د هنددا لل يددادو المتوهمددة المو ددودو فددي  ًالشدد   خلدد  اسمددام

 االنفراد ال لم رد الش . 

كا ن قار    فد ن ،هد األخيدرلو سد د اسمدام لسدهور والمدأموم فدي التشد الثاني
ةإن كاا ن مل ُتاار  مااً  ،طهتاارة  مناال    اال ةمل ُقاار   ق تاال   اات طار ااع  اال ُسااما تع اا   اإلماا ا

ت   ااال ة طاساااجوا طهتااارة   ق ااال ةة إ ااا اني طاساااجوا  ، ااا لط  ااار   ه ت اااهته ،ُقل ااال ُة
 ال ُت   ل  ل ُتا طهترة  مث ُت   ل.  ةق ل ،قوالن

                                                           

  لم أا  عليه.(  1)
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والش ر[باب ]في س ود التالوو   

هاااااا  ة  تسججججججن سججججججتدا  الججججججتالوة سججججججتود الججججججتالوة والشججججججكر. قولججججججه  ت لاااااالط اب 
 ااا لط مااار   ،ُقااار   م نااا  طاقااارآن كااا ن رةاااو  هللا    قااا   ƒ اااً ط اااً  اااار  (1)طاصاااح حم

ااااات  اااااً اث ااااا  ؛ةال  اااااب ، ساااااجتني ةاااااجت ةةاااااجتان((  قااااار   ماااااى طانااااا    ¢ألن ُز
 . (3)متتٍ  م ل  ما ُسجت   ه (( ، ( 2) {خل}

ةط ت ره  ،ُقوا (4)¬ةق     وحن ت  ،ال ُقوا طاركوي مق ا ةجتني طاتهةني  نتان  فرع
احلج ال ص بل هي ستدة وهّن يف اجلديد أربع عشرة منها ستدات  قوله. (5)طخلل  

ة م   ،[ 53] / (6)    ت  إبمج ي طهلطلب ، م    رر  شكر تستحب يف غري الصالة
 قر ين    ق   ¢حلتُ   ارة  ً طا    ؛(7)    ت   نتان ،ةةجتطص طهتصل ،اثه   طحل 
ةة طحل   ،منه   هث ة طهتصل ،مخس   رني ةجتني ة طاقرآن رةو  هللا 
 هل  ¢مً حتُ  ط ً مس وا (2)ةرةر طا    ن ،(1)ةطحل كا (8)رةطه   و اطةا ةجت ن((

                                                           

باب من س د لس ود  ،  تاب س ود القرآن ، (41 2(  صحيا البخاري )1)

 تاب المسا د ومواضر  ، (388 3وصحيا مسلم ) ، (1075برام ) ، القارئ

 (. 575باب س ود التالوو برام ) ، الصالو

 .1سورو الن م ( 2)

باب من ارأ الس دو ولم  ،  تاب س ود القرآن ، (41 2البخاري )( صحيا 3)

 تاب المسا د ومواضر  ، (389 3وصحيا مسلم ) ، (1072برام ) ، يس د

 (.  577باب س ود التالوو  برام ) ، الصالو

 للعينيوالبناية شرح الهداية  ، (189 1) بدائر الصنائر لل اساني :( انظر4)

(2 679  .) 

 .(279 2( ح ار عنه الدميري في الن م الوهاج )5)

 (.  272 2والن م الوهاج للدميري ) ، (191 1اساناع البن القطان ) :( انظر6)

 (. 62 4والم موع للنووي ) ، (187 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

و م  ، باب تفرير أبواب الس ود ،  تاب الصالو ، (58 2( سنن أبي داود )8)

ضعي  أبي  :وضع  يسنادر األلباني. انظر ، (1401برام ) ، س دو في القرآن

 (.248برام ) ، (72 2داود )
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     رني (4)ةرةر مسما ،ةةجت   ه (( ( 3) {خل}قر ةجتان مع    ¢ ً    لُر

ة ةق  ة  ،(( ( 6) {يل ىل مل}ة  (5) {جي يه ىه}ة  طان  
 ت   (8)¢ةة حتُ   ارة ،"ة طينتُت" ةإا ل  ش ر  قوال ،ةجتطص طهتصل (7)طاقتب

ه  رةر   و ة  ت  ؛ مى طةتحع هب  ة غ  طاصهني (9)ةمحمل طألصح   ،ةجتني  
 ما   ممه طاسجتني ه    ، ( 10) {ٱٻ}ةلو  مى طهنو  قر  رةو  هللا  ق   ¢طخلترت

 ما  ك ن آ ر ُوا قر ل   ما   ممه طاسجتني ت   ن طان س  ،م ل سجت ةةجت طان س 
ةاك  ر ُتكا ت  ه امسجوا  ن   ةةجت  ،إ   لي تو   ه     ق    ،امسجوا

مب ن ني مً  ةت  ن ،(1)ةطحل كا (12) سنت صح ح ةط ً حع ن (11)رةطه   و اطةا ةةجتةط((
                                                                                                                                                             

 (. 811برام ) ، (345 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )1)

باب اتل أبي  هل برام  ،  تاب الماا ي ، (75 5( صحيا البخاري )2)

باب  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (388 3وصحيا مسلم ) ، (3972)

 (. 576برام ) ، س ود التالوو

 .1سورو الن م ( 3)

باب س ود  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (390 3( صحيا مسلم )4)

 (.578برام ) ، التالوو

 .1سورو االنشقاا ( 5)

 .1سورو العلق ( 6)

ونهاية المطلب لل ويني  ، (465 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر7)

 (.203 2والوسيط للا الي ) ، (229 2)

 (.605( سبق تخري ه )ص8)

 (.61 4الم موع للنووي ) :( انظر9)

 .1سورو ص ( 10)

باب الس ود في ص برام  ،  تاب الصالو ، (59 2( سنن أبي داود )11)

برام  ، (154 5صحيا أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (1410)

(1271.) 

في ‘ باب ذ ر العلة التي من أ لها س د  ، (471 6)( صحيا ابن حبان 12)

 (.2766برام ) ، }ص{
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 ن  ةة خمتصر طهها ص ،(2)هت ه ةم ن ه ، وق   تل  شم م جا  مث زطت م تاني مث هون
لي مث ق   ةهقمل  طام ا طاعمق   هقل  ً مجع طينوطمع  ت  ةجتني   مً رةطُ  طاعُو

ق   ة ةجتني  (3)ةموطضع طاسجتطص م رة   إال  ن طه ةرات ،¬طارتملت  ً طا    ي
ة ةجتني طانال  هن   نت  (6()5)ةهقل طا عترت،   (4) {ے ۓ ۓ ڭ } هن   نت قوال  طانحل
 .(10){ائ ائ } إهن   نت قوال (9)اسجتنيط (8){ٻ ٱ}ةق ل ة  ،(7){ڃ ڃ چ چ چ چ } قوال

ة مى للط إن   مل   متط    ه    ، ت كس ئر ةجوا طا كر وحترم فيها يف األصح :قوله
سجت امسهو ألن  ؛ال حترا (11)ةطا  ين ،اباتحرب  لم  صهتل  ة انة     ة ج له   ه ُة

                                                                                                                                                             

 (. 1052برام ) ، (421 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )1)

 (. 422 2النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر2)

 (.464 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 3)

 .49( سورو النحل 4)

 ان ر ال  ، بن عبد الرحمن المعرو  بأبي الحسن العبدري( علي بن سعيد 5)

أخذ عن ابن ح م الظاهري وأخذ عنه ابن  ، عالما مفتيا عارفا باختال  العلمار

ح م أيضا  ثم  ار يلى المشرا وحج ودخل باداد وتر  مذهب ابن ح م وتفقه 

روى عنه  ، للشافعي على أبي يسحاا الشيرا ي و أبي ب ر الشاشي وغيرهم

له  ، أبو القاسم بن السمراندي وسعد الخير بن محمد األنصاري وغيرهم

 ، (257 5طبقات السب ي ) :ر(. انظر493توفي بباداد سنة ) ، ال فاية"" تاب

 (.270 1وطبقات ابن شهبة )

الم موع  :( ح ار عنه في ال فاية النووي ووص  اوله بالشذوذ. انظر6)

 (.442 1حتاج للشربيني )وماني الم ، (60 4للنووي )

 .25(سورو النمل 7)

 .1(سورو فصلت 8)

 (.319 1والم موع للنووي ) ، (464 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر9)

 .37سورو فصلت  (10)

والدميري في الن م الوهاج  ، (299 2( ح ار العمراني في البيان )11)

(2 273.) 
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ال تق اه مل  ؛ةاو ةجت طام ا ة   ،ةععه  طاتهةني  هل غ ل  مً ةجوا طا كر
 ألصح مً ةإلط طهتبره   ، ل ُت رقل  ة ُنتبره ق ئا    (1)ُت   ل طههموا  مى طاصح ح

ة ن  ، هل ُسجت طين رت  مى طاقوط ت (3)ةق   طألةنوت ، هل ال ُسجت امسهو (2)زةطئته
ألهل مل ُقع  ؛ال ةجل ينرحيهل (4)ةق   ة خمتصر طهها ص ،طخلهل  رت مع ه   طهت رق 

حلتُ   ؛ ت طاس مع  ً قصت وُتسن للقارئ واملستمع قوله مل ة ح   طقتتطئل. 
  ،ةال  رق ة ةجوا طهستاع  م  ن ُكون طاق رئ رجه   ة طمر ني ،طاس  ٍ (5)¢ط ً  ار

ةال  م  ن ُكون ة صهني  ة ال  ،(7)ةطةت كمل طألةنوت ،(6)كا  ق ال ة شرح طههل 
ةة  ت ةر  ،(9)ةال  م  ن ُكون حمتاث   ة صع     ة ك  رط   مى طألصح ،(8) مى طاصح ح
وتتأكد بستود  قوله هل ال ُسجت اسا ي قرطشني طيننب ةطاسكرطن.  (10)طاق ضي حسم

 م  إلط مل  ،(11)اهتت ق  م ل ؛ ت ُتهكت طاسجوا اماستاع إلط ةجت طاق رئ القارئ
ً  ال طاسجوا ،ُسجت طاق رئ وُتسن للسامع وهللا  قلت. (12)  اصح ح  ن طهستاع ُعس

                                                           

 (.61 4والم موع للنووي ) ، (137 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر1)

 (.319 1( روضة الطالبين للنووي )2)

 تحقيق  محمد حسن. ، (726 1(   افي المحتاج لدسنوي )3)

   لم أا  عليه.( 4)

 (.605)صفي ( سبق تخري ه 5)

 (.73 4الم موع للنووي )( 6)

 تحقيق  محمد حسن. ، (726 1(   افي المحتاج لدسنوي )7)

 ، (58 4والم موع للنووي ) ، (460 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر8)

 (.274 2والن م الوهاج للدميري )

 (.58 4( الم موع للنووي )9)

 (. 105 1( فتاوى القاضي حسين )10)

وروضة الطالبين للنووي  ، (229 2لل ويني ) نهاية المطلب :( انظر11)

(1 319.) 

 (58 4والم موع للنووي ) ، (138 2بحر المذهب ) :( انظر12)
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طاسا ي  ل  ع مً غ  ةلو طالت مل ُقصت  ،(1) ت  مى طاصح ح طهنصو  أعلم
 ةق ل ،لو ك هستاع ة طاتهكت ةق ل ،ةال ُتهكت ة حقل أتكته ة حٍ طهستاع ،قصت

ةإن  ما لا   رُؤ   ،ةطتتقوط  مى  ن مً مل ُساع ال ُستحب ال ،ال ُعسً ال طاسجوا
 فقط [62/ ] وإن قرأ يف الصالة ستد اإلمام واملنفرد لقراءته قوله. (2)طاس جتًُ

ةال ُسجتطن اقرطشني  ،ةلو طاق  ا ، ت ُسجت كل منها  اقرطشني هتسل ة حمل طاقرطشني
واملأموم  قوله  ن   ه  لم  صههتا .  ،ةال امقرطشني ة طاركوي ةطاسجوا ،غ مه 

 مو ةجت اقرطشني هتسل  ة غ ه  ة اقرطشني إم مل  نت  تا  ، ت  ق  لستدة إمامه
 (3)"اسجتني إم مل"  صو  مً قو  ط رر ل قوا ،اما  ات  ؛ةجواه  لم  صهتل

 ت أبن ةجت لو اةن فإن ستد إمامه فتخلف أو انعكس  قوله ."اقرطشني إم مل"
ةاو ر ع طام ا  ، ت إلط   ل لا  مع  ق ئل  مى طالقتتطش اما  ات  بطلت صالتهإم مل 

اض تل  ة ةهوه  ة أت  ر  مال ةجب  م ل  ن  ؛ر ةل قعل ةصو  طههموا إا طألر 
 هن  مت رق   غ   لن  (4) تي طاكت ُ  ،ةاو قلع طاقتةني اسجت ،ةحرا طاسجوا ،ُ وا
ةلو مقتضى م  ة صهني  ، ً طاعغوت  هن    لر (5)ةلكر ة ةجوا طاسهو ، لر

 . (6)طينا    مً شرح طههل 

 هاال   ااً طاعحاار (7)اكااً ة طارةضاا  ،ال ُكااره اإلماا ا قاارطشني آُاا  طاسااجتني كااا    هااال  فججرع
هاور  ومن سجتد اجارا الصجالة قولهُستحب ال ة طاس رُ   أت   طاسجوا حىت ُساما. 

                                                           

 (.297مختصر البويطي )ص :( نص عليه البويطي في مختصرر. انظر1)

 (.275 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

 (.47( المحرر للرافعي )ص3)

 (.369-368 3ة )(  فاية النبيه البن الرفع4)

 (.491 3( المصدر السابق )5)

 (.247 4( الم موع للنووي )6)

 (.324 1( روضة الطالبين للنووي )7)
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ةةجت كسجتني طاصهني  ت ةجتني كساجتني  ،ةكو اإلحرطا رط     ُتُل مث امهوت  ه ر ع
 قولجهألهن  صهني مستقم .  ؛ ت   ت طاق وا وسلم ورفع مكربا   ،طاصهني ة مج ع م  ةعٍ

 اا ن طان اا  ةطاسااها  ،تسااا حر ة تسااا ته  شاارط    ،وتكبججرية اإلاججرام شججرا علججى الصججحيح
ألن طاسااجتني ا سااا  صاااهني  ؛ هناا  ةااان  (2)ةصااححل طاغااا ط  (1)ةهااص  م ااال ةطا ااا ين ،ركناا ن
ألن طاتحارا  ؛كا ن  ةى   مو  او اباتحارا ،ةمرطا طهصنف تكع ني طاحرطا مع طان   ،مستقم 

 ،ق  ةاا    مااى طاتحاارا وكجج ا السججالم يف األ هججر قولججهُلمااٍ  مااى جماااوي طان اا  ةطاتكعاا . 
ال ُ اااارتط  (4)ةطاقااااو  طا اااا ين ،(3)ةمقتضااااى لااااا  طاقلااااع  وجااااو  طاتحاااارا. ق ااااال طاسااااعكي

ةال ُسااتحب  ُضاا    مااى طألصااح  ،  مااى طألة  ال ُ اارتط طات ااهت  مااى طألصااح ،طاسااها
 ت طالهااا رني ةطاسااارت ةطالةاااتقع   ةا اااو   وتشجججشا شجججروا الصجججالة قولجججه. (5)مااً زةطئاااته

ةطألصاااح  هااال ال  ،طاوقااا  ابالهتهااا ش إا آ ااار آُااا  طاساااجتني حاااىت ااااو ةاااعٍ حبااارل مل  ااا 
كاااو مث ُهاااوت.  ؛ُساااتحب طاق ااا ا كجججرّب  ت ة طاصاااهني  ومجججن سجججتد فيهجججا قولجججها ناااوت ُة
ةاااجتطص  (7)اتتااا رق لاااله  طاساااجتني( ؛ال ُكاااو  اااا  (6)ةق ااال ، ت ةااان  للهجججوّي وللرفجججع

ألن لااا   ؛ ت   هااا  م اا    وال يرفججع يديججه قولججهامر ااع مااً زحياني طهنهاا ا.  ةقوااال ،طاصااهني
كااا    ، ت  ااه  ااهل وهللا أعلججم ،وال جيلججس لالسججشااة قلججت ،ااا س حماال ر ااع طا ااتًُ

 ت ة ةااجوا طاااتهةني  ويقججول قولججه .ألهاال زحياني ة طاصااهني مل ُاارا   مهاا  ؛(8)ق ااال طهصاانف
                                                           

 (.299مختصر البويطي )ص :( انظر1)

 (.204 2( الوسيط للا الي )2)

 (.652 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.299مختصر البويطي )ص :( انظر4)

 (.322 1)( روضة الطالبين للنووي 5)

وهو شاذ ضعي . االه النووي في  ، ( وهو و ه ألبي علي بن أبي هريرو6)

 (.63 4الم موع )

 والصواب ما أثبت.  ، ب": س دات"وفي ، أ": الس دات"( في7)

 (. 322 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (63 4( الم موع للنووي )8)
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سجججتد وجهجججي للججج ي القجججه وصجججوره وشججج   عجججه   ةاااوطش  كااا ن ة طاصاااهني  ا ة غ لااا 
ةمل  ،ةصااحح ه (4)ةطحلاا كا (3)ةطارتماالت (2)ةطانساا ئي(1)رةطه   ااو اطةا ((وبصججره لولججه وقوتججه

ةااو قا   ما  ُقواال  ،هللا  حسً طخلا اقم((  [54] / تع رك  ةزطا طحل كا ،ُلكرةط "ةصوره"
ط تا ر  ن  ¬ ً   ضها  ن طا ا   ي (5)ةة شرح طههل  ،ةجوا طاصهني ك ن حسن   ة 

يف  ت  ا را طاصاهني  ولو كجرر آيجة قولهإن ك ن ة ت ر ن  هت وال".  ،"ةعح ن ر ن  ُقو 
اتجاتا طاساعب   اات  ؛وكج ا اللجس يف األصجح ، ت قل ا   كارك تم جملسج  سجتد لكجل
  هاال  ،طاسااجتني طألةا كااا  اااو كررلاا  قعاال  ن ُسااجتُكت اال  (6)ةطا اا ين ،تو  اا  حكااا طألة 

 قولججهةإال  ااه.  ،إن طاا   طاتصال ةااجت اكاال مارني (7)ةطا  اا  ،ُكت ال ةااجوا ةطحات قل اا   
 ، ت ةإن قصاار  هبااارط إا طالةاااا َورَْكَعتَجججان َكَمْتل سجججْ   ت ةإن ط ااا   وركعججة كمتلجججس

طاصهني مث قر ل    رجها .  ةإطهق طخلهل ة طاتكرطر ُقتضي طراه   ا  إلط قر  ط ُ  ة
ةلاله  ةا ابينا ا اتغ ُرمها   ،ج ماوط أبن طاارك تم ك  مسام (9)ةة طهها ص ،(8)ق ال طارط  ي

                                                           

برام  ، يذا س د باب ما يقول ،  تاب الصالو ، (60 2( سنن أبي داود )1)

برام  ، (157 5صحيا أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (1414)

(1273.) 

برام  ، باب الدعار في الس ود ،  تاب التطبيق ، (222 2( سنن النسائي )2)

(1129.) 

 (.580برام ) ، باب ما يقول في س ود القرآن ، (74 2( سنن الترمذي )3)

 (.802برام ) ، (342 1)( المستدر  على الصحيحين 4)

 (.65 4( الم موع للنووي )5)

والم موع للنووي  ، (191 4فتا الع ي  للرافعي ) :( االه ابن سريج. انظر6)

(4 71.) 

والدميري في الن م الوهاج  ، (321 1( ح ار النووي في روضة الطالبين )7)

(2 279 .) 

 (. 192 4( فتا الع ي  للرافعي )8)

 (.243 3ي )( المهمات لدسنو9)
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ألهاال مااً  ؛ ت ال  اطش   فججإن ي يسججتد واججال الفصججل ي يسجتد قولجهاباصاهني ة  رجهاا . 
 ةق ال ،ق شألهل لة ةعب    ر    ما ُقل ك خلسول ةطالةتسا ؛ةال قض ش   ،توط ع طاقرطشني

 ،ُقضااي  ناا ش  مااى  هاال  ااوز طاتقاار   سااجتني  ااراني  مااً غاا  ةااعب  ُقتضااي ةااجوا شااكر
ةإطهقاال ُقتضااي  هاال ال  اارق ة طاتااه    اام  ن  ،ةطألصااح  هناا  حاارطا   اات طاصااهني ةغ لاا 

ةطارجاوي ة طالاو  إا  ،(1)ق اال طألةانوت ،ةلاو كالا  ،ُكون ا لر كا اتلهر ةصاوه  ا ال
 ت  ماو ةاجتل    ها   وسجتدة الشجكر ال تجدال الصجالة قولجه طاساهو.طا رل كا  ة 

 ت كحاتةث  وُتسن هلتوم نعمجة ،ألن ةععه   ا را ؛(2)حرا ة لم  صهتل  ه  هل  
 ت كنجاا ني مااً طاغاارق ةصااوه ألن طاناا   أو انججدفاع نقمججةطاوااات ةطهاا   ةطهلاار  ناات طاقحاا  

   ةة  (4)ةصااححل طحلاا كا (3)حساانل طارتماالت ه  ماارر َُسااره  اار  ةاا جتط ((شكاا ن إلط جاا
ةطحااارتز  ،(5)ة ر ااا   ن قااات جااا ش  ااارا(( ،  اااررص ةااا جتط    ¢حاااتُ  ك اااب  اااً م اااا 
 ماو شاري طاساجوا  ،ألهال ال ُنقلاع ؛  هل ال ُسً طاسجوا ال ،اب جوا  ً طةتارطر طان ا

 ا  ةجال  [ 62/ ]  ت ة  تهال شاكرط  ه أو رؤيجة مبتلجى قولهال الةتغرق  اره  ل. 
 قولجه ةجت مرني ارُؤ  َزم ً ة  رر ارُؤ  قرا((  ن طان    (6)رةر طحل كا ، مى ةهمتل
اطااهق  ؛ةطات عاا  ابات ةااٍ  ةا ،ألن مصاا ع  طاااتًُ  شاات  مااً مصاا ع  طاااته   ؛أو عججاص

                                                           

 تحقيق  محمد حسن. ، (739 1(   افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.68 4الم موع للنووي ) :( انظر2)

 ، (1578برام ) ، باب ما  ار في س دو الش ر ، (141 4(  سنن الترمذي )3)

يروار الاليل  :وحسنه األلباني. انظر ، هذا حديث حسن غريب :واال

 (.474برام ) ، (226 2)

 (.1025برام ) ، (411 1ستدر  على الصحيحين )(  الم4)

باب حديث  عب  ،  تاب الماا ي ، (3 6(  أخر ه البخاري في صحيحه )5)

باب  ،  تاب التوبة ، (45-36 9وصحيا مسلم ) ، (4418برام )¢ بن مال  

 (.2769برام ) ، وصاحبيه¢ حديث توبة  عب بن مال  

وفيه ر ل  ، (1025برام ) ، (411 1(  المستدر  على الصحيحين )6)

 (1746 3ذخيرو الحفاظ للمقدسي ) :مترو  الحديث. انظر
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ا  مرتكعها  ،طه ص    مى طاصغ ني مً غ  إصارطر  (1)ةق ات ة طاكت ُا  ،ةال ُساجت  نات رُؤ
 قولجهاباسجوا ارُؤ  طاكا  ر. (2)ةصرح ة طاعحر ،ةهقمل  ً طألصح   ،طات ةٍ ابهتب لر
 (3)ة طمٍ طارط  اي ،ك ه ُتهلر  ال للمبتلى ت ا تو  إلط مل صف ضررط   ويظهرها للعاصي

 وهي كستدة التالوة قوله هل ُبهرل  اتجتا طان ا  ةطهت  ي طانقا  إلط مل ُت مٍ اباغا . 
 ت ةااجتني طاااتهةني  واألصججح جواز ججا ، ت طهت وااا   اا را طاصااهني ة ك ت تهاا  ةشاارطئله 

ألهناااا  ممااا  ُك ااار  ؛ ت اباسااا ش علجججى الراالجججة للمسجججافر ااا را طاصاااهني ةةاااجتني طا اااكر 
علااال ركنهااا   ،ألهنااا  تناااتر ؛(4) اااهل صاااهني طيننااا زني ال جتاااوز  ماااى طارطحمااا   ماااى طألصاااح ُة

ساااا  ر ة مرقاااات  مااااى طارطحماااا  ة ه طاسااااجوا جاااا ز  ااااه ةلااااو طاق اااا ا  مااااو كاااا ن طه ،طأل بااااا
. (6)ةطه شااي ُسااجت   هااا   مااى طألر   مااى طاصااح ح كسااجوا صااهني طانتاال ،(5) ااهل
 ، ت طاس ش تع    امن  م  كساجوا طاصاهنيفإن ستد لتالوٍة صالة جاز عليها قطعا   قوله

 ةهللا   ما. 

                                                           

 (.378 3(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

 (.169 2( بحر المذهب للروياني )2)

 (.203 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 ، (61 2والوسيط للا الي ) ، (182 1نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر4)

 (.209 1ن للنووي )وروضة الطالبي

 (.68 4الم موع للنووي ) :( انظر5)

وروضة الطالبين للنووي  ، (209 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

(1 213.) 
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 باب صالو النفل 

 ةطاتلااوي ة طامغاا  ،ماا   ااتط طاتاارطئل (2)ةة طالصاالهح ،(1)طااا حياني طانتاال ة طامغاا  قسججمان
 ا    ةق ل ،إهل مرطال امن  م  (4) ق ل ،(3)  ل طال    مث  صل طا ري  ل     غ  ةطجع 

ةمااا    مااال  ح ااا ان   ،ةةطظاااب  م ااال ةااان  ،ةمااا  ةرا ماااً   ااال طانااا   ،مبااا  مل ُااارا   ااال هتااالر 
 ت ال تساً   ال  قسم ال يسن مجاعة   قوله. (5)ق ال طخلوطرزمي ،ةكلط م   مر  ل ،مستحب
ةإن ك هااا  طينا  ااا    ااال جااا ئ ني ماااً غااا    ، ماااى   مااال  ااارطار هوطظعااا  طانااا   ؛طينا  ااا 
 ،(6)ة هتجااته ة   اا    اتاال م اوهاا . متتااٍ  م اال القتااتطش ط ااً  عاا س اباناا   ؛كرطلاا 
ألهاال ُقتضااي هتااي  ؛ةال ُصااح هصااعل  مااى طحلاا   ،"مج  اا " منصااو   مااى طاتا  اا  ةقوااال

فمنجه الرواتجب  قولجه. (7)ُعساً  ارطار كا ن  حساً ةاو قا   ،طاسُّن    نل ح   كوهل مج   
طهؤقتااا   وقااا   (9)ةق ااال ،(8)طاسااانً طات   ااا  امتااارطئل  ماااى طه اااهور طارةطتاااب مجججع الفجججرا  

وهججي  قولججهطاتكا اال هاا  ُاانقص مااً طاتاارطئل.  ةطحلكااا  ة م اارة    طارةطتااب ،خمصااو 
                                                           

 ، (820مفردات ألفاظ القرآن ال ريم للراغب األصفهاني )ص :( انظر1)

 (.86 5والنهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير )

 ، (2 4والم موع للنووي ) ، (218 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر2)

 (.285 2والن م الوهاج للدميري )

ْستَْعَذب  فِي تْفِسير غريِب  ، (2 4الم موع للنووي ) :( انظر3) و النَّْظم  الم 

 (.89 1) أْلفَاِظ المَهذ ِب البن بطال

 (.285 2والن م الوهاج للدميري ) ، (2 4الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.255 3المهمات لدسنوي ) :( انظر5)

باب الذين يذ رون ه  ،  تاب تفسير القرآن ، (41 6( صحيا البخاري )6)

 تاب  ، (79 4وصحيا مسلم ) ، (4570اياما واعودا وعلى  نوبهم برام )

 (.763باب الدعار في صالو الليل وايامه برام ) ، صالو المسافرين واصرها

 (.286 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

 (.264 3فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر8)

والن م الوهاج للدميري  ، (327 1( ح  ي في روضة الطالبين للنووي )9)

(2 286.) 
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حلاتُ   ؛الصبح وركعتان قبل الظهجر وكج ا بعجدها وبعجد املوجرع والعشجاءركعتان قبل 
رك تم قعل طابهر ةرك تم   تل  ةرك تام   ات طهغار   صم   مع طان     ¢ط ً  ار

كاا ن ُصاامي    ن طاناا   ~ةحاات ت  حتصاا ، ةرك تاام   اات طا  اا ش ةرك تاام   اات طينا اا 
ألن  ؛ال راتبججججة للعشججججاء وقيججججل ،(1)متتااااٍ  م اااال رك تاااام  ت تتاااام   ااااتم  ُلمااااع طاتجاااار((

حلاتُ    ئ ا   ؛أربجع قبجل الظهجر وقيل ،طارك تم   تل   وز  ن تكوان مً صهني طام ال
 ؛وأربجع بعججدها وقيجل ،(2)رةطه طاع ا رت كا ن ال ُاتي  ر  ا   قعال طابهار((   ن طانا     ~

 طانا ر(( مً ح  ظ  مى  ر اع رك ا ص قعال طابهار ة ر اع   اتل  حر مال هللا  ماى   اقوال 
مً صاااامى.. إا   حساااانه  (5)ةة رةطُاااا  امرتماااالت ،ةصااااحح ه (4)ةطحلاااا كا (3)رةطه طارتماااالت

 رحااا هللا طماار   صاامى قعاال طا صاار  ر  اا  ((   اقوااال  ؛وأربججع قبججل العصججر وقيججل ،آ ااره((
وإمنججا افججالف  ،واجلميججع سججنة قولججه. (1)ةصااححل ط ااً حعاا ن (7)ةطارتماالت (6)رةطه   ااو اطةا

                                                           

باب التطوع بعد الم توبة برام  ،  تاب الته د ، (57 2يا البخاري )( صح1)

 تاب صالو المسافرين  ، (48 4وصحيا مسلم ) ، (1173( و)1172)

باب  وا  النافلة اائما  وااعدا  وفعل بعض الر عة اائما  وبعضها  ، واصرها

 (.729ااعدا  برام )

برام  ، ر عتين ابل الظهرباب ال ،  تاب الته د ، (59 2( صحيا البخاري )2)

(1182.) 

برام  ، باب ما  ار في الر عتين بعد الظهر ، (292 2( سنن الترمذي )3)

 (.1152( برام )9 5صحيا أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (428)

 (.1175برام ) ، (456 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )4)

برام  ، باب ما  ار في الر عتين بعد الظهر ، (292 2( سنن الترمذي )5)

برام  ، (1131 1ال امر الصاير و يادته ) :وصححه األلباني. انظر ، (427)

(11310  .) 

برام  ، باب الصالو ابل العصر ،  تاب الصالو ، (23 2( سنن أبي داود )6)

برام  ، (13 5صحيا أبي داود ) :وحسن يسنادر األلباني. انظر ، (1271)

(1154.) 

برام  ، باب ما  ار في األربر ابل العصر ، (295 2( سنن الترمذي )7)

(430.) 
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ة الط  ،ةإ ا  طخلاهل ة  هنا  مؤكاتني  ا ال  ،ُ ا   ن طينا اع ةان  رطتعا  املؤكجديف الراتب 
 وقيججججل قولججججهة لاااال  اااا ن   اااارني.  ، اىن طاكااااا     اااار (3)ةغاااا ه (2)قاااا   صاااا حب طههاااال 

 ا سنة على الصحيح ففي "صحيح البخاري"  قلت ،وركعتان افيفتان قبل املورع
صااموط قعاال صااهني    قاا    ن رةااو  هللا  ¢ُ اا  حااتُ   عااتهللا  ااً مغتاال األمججر امججا

 ت طُرق   (4)أبن ُت لل  طان سع ةن (([ 54] /هً ش ش كرطل    ةق   ة طا  ا   ،طهغر 
ةااا س ة  ،(5)ة اال جاا ا طارط  ااي ،ةلااو ُاات  انتااي أتكااتل  ،ممت ماا  ال طه ااىن طهصاالمح  م اال

  صاااموط قعااال طهغااار  (6)ه اااا. ة ةااانً    اطةا ،رةطُااا  طاع ااا رت طاتصاااُرح ابألمااار  ااارك تم
ةتعولا  ،ةلو كلا  ، هن  ال تستحب (7)ة ع رني طهصنف تقتضي تصح ح ط رر ،رك تم((

 ن طةااتحع هبا   (8)قاا   ة شاارح طههاال  ،ةااا س كاالا  ، ن طخلااهل ة  هناا  مااً طارةطتااب
 هال ُ ا ر  تقاتب طاارك تم  (9)ةقا   طألةانوت ،ةقعل طا رةي ة طاق م  ،  ت ا و  طاوق 
متتااٍ   [63/ ]  م كاال  لطهاام صااهني((  حلااتُ  ؛ةطهتجاال  ه اال ، مااى إج  اا  طهااؤلن

                                                                                                                                                             

بالرحمة لمن صلى ‘ باب ذ ر دعار النبي  ، (206 6( صحيا ابن حبان )1)

 (.  2453برام ) ، ابل العصر أربعا  

 (.  157( المهذب للشيرا ي )ص2)

ين للنووي وروضة الطالب ، (217 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

(1 327  .) 

برام  ، باب الصالو ابل المارب ،  تاب الته د ، (59 2( صحيا البخاري )4)

(1183.) 

 (.218 4( فتا الع ي  للرافعي )5)

برام  ، باب الصالو ابل المارب ،  تاب الصالو ، (26 2( سنن أبي داود )6)

برام  ، (26 5صحيا أبي داود ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (1281)

(1161.) 

 (.48( المحرر للرافعي )ص7)

 (.9 4( الم موع للنووي )8)

 تحقيق  محمد حسن. ، (755 1(   افي المحتاج لدسنوي )9)
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ةطاق اا س أت  مهاا   ، ت اال هبار ، اا ن  ار طالشاتغ   هبااا  إا  اوطص  ضاا م  طاتحارا ،(1) م ال
ةشارح  ،(2)ةة اعا   ط ا ممي ،ألن طاسان  طهتقتما  ال تتاوص اباتاه   ؛إا م    ات طهغار 

 ااااً  (4)طهاااا ةرات لةهقماااا ،امحااااتُ  طهاااالكور ؛رك تاااام قعاااال طا  اااا شطةااااتحع    (3)طههاااال 
لي.   ،إلط صاامى  حااتكا طينا اا   ةلااو طهنصااو  اقوااال  وبعججد اجلمعججة أربججع قولججهطاعااُو

  (6)قاا   طألةاانوت وقبلهججا مججا قبججل الظهججر وهللا أعلججم ،(5)رةطه مسااما  م صاال   ااتل   ر  اا  ((
ةمقتضاى ما  ة  ،رك تا ن ةلاو    ات كها طهصانف ُقتضاي  هال ُتهكات   اتل   ر اع ةقعمها 

 هال  (10)ةقا   ة طاكت ُا  (9)إحل قه  هبا  ملمقا   ة ال صارح طاعغاوت (8)ةشرح طههل  (7)طارةض 
ةمقتضاى كاها طهصانف  ،ةطألاىن رك تام ،  كون طألكاال قعمها  ة  اتل   ر  ا    ،طاصح ح

وت اباااا قعمهاا  ةاان   هاال ُنا ة ااً طا ااارطين ، هاال ُنااوت مبا  قعاال طينا اا  ة  ااتل  ةاننه  ةغا ه
ُنوت هب  ةن   ار  طاوقا .  ةق ل ،(11)ألهل ا س  مى  ق  مً طةتكا   شرةطه  ؛طابهر
  كااون طاااوتر قساا ا   امرةطتااب ال  ، ت مااً طااالت ال تسااً   اال طينا  اا  ومنججه الججوتر قولججه

                                                           

باب بين  ل أذانين صالو لمن  ،  تاب األذان ، (127 1( صحيا البخاري )1)

 تاب صالو المسافرين  ، (148 4وصحيا مسلم ) ، (627برام ) ، شار

 (.838برام ) ، باب بين  ل أذانين صالو  ،واصرها

 (. 135( اللباب للمحاملي )ص2)

 (.9 4( الم موع للنووي )3)

 (.653 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 4)

برام  ، باب الصالو بعد ال معة ،  تاب ال معة ، (189 4( صحيا مسلم )5)

(881.) 

 تحقيق  محمد حسن. ، (760 1(  افي المحتاج لدسنوي )6)

 (. 333 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.9 4الم موع للنووي )(  8)

 (.225 2( التهذيب للباوي )9)

 (.309 3(  فاية النبيه للباوي )10)

 (.292 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر11)
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 قولججه هاال قسااا منهاا .  (2)ةطارةضاا  (1)اكااً ط واا ةا  اال ة موطضااع مااً طا اارحم ،قسااا   منهاا 
ة اىن كا اااال  اااهث  ،(3)رةطه مساااما طااااوتر رك ااا  ماااً آ ااار طام ااال((  اقواااال  وأقلجججه ركعجججة

حلاتُ   ؛(5)تع ا   اماحارر (4)صححل ة  صل طارةضا  وأكثره إادى عشرة قولهرك  ص. 
 ة رمض ن ةال ة غ ه  مى إحتر   رني رك  (( م  زطا رةو  هللا    ق ا  ~  ئ  

ها  رةص  ا ةاما   ؛(7)صاححل طارط  اي ة شارح طهسانت ثجال  عشجرة وقيل ،(6)متتٍ  م ل
(( ،ُاااوتر  ااا هث   ااارني كااا ن طانااا     ق اااا ~  رةطه   ماااا  كاااو ةضااا ف  ةتااار  ساااعع 

 (11)ةمل ُصاحح ة طاكعا  ،إهل  مى شارط طا ا  م ةق  (10)ةطحل كا (9)ةطانس ئي (8)طارتملت
ةاكا   حاب  ،ةتاره ةصاح ، قلع أبن مً  ةتر  ا هث   ارني جا ز (12)ق   طاسعكي ،ش ً   

                                                           

 مخطوط"."ب[145 1والشرح الصاير ] ، (212 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (. 337 1( روضة الطالبين للنووي )2)

باب صالو  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (69 4( صحيا مسلم )3)

 (.752الليل مثنى مثنى والوتر ر عة من آخر الليل برام )

 (.224 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (. 48( المحرر للرافعي )ص5)

برام  ، بالليل‘ باب ايام النبي  ،  تاب الته د ، (53 2( صحيا البخاري )6)

باب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (56 4وصحيا مسلم ) ، (1147)

 (.738برام ) ، في الليل‘ صالو الليل وعدد ر عات النبي 

 (.465 1) ( شرح مسند الشافعي للرافعي7)

 ، (457باب ما  ار في الوتر بسبر  برام ) ، (319 2( سنن الترمذي )8)

برام  ، (260 1انظر: صحيا سنن الترمذي ) ، وصحا يسنادر األلباني

(457.) 

باب الوتر  ،  تاب ايام الليل وتطوع النهار ، (243 3( سنن النسائي )9)

 (.1727برام ) ، بثالث عشرو ر عة

 (.1149برام ) ، (449 1( المستدر  على الصحيحين )10)

 ( المقصود الشرح ال بير للرافعي.11)

 (.675 1( االبتهاج للسب ي )12)
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ةال  ااوز  ،ألن لااا  غ اااب  حااوط  طاناا   ؛ ااا  اةهناا  ،طالقتصاا ر  مااى إحااتر   اارني
ةطاق  س  هل ]إن  ما  (1)ق   ة طهها ص ،ةطهرطا  ن   طاوتر ،طا حياني  مى طألك ر ة طألصح

 ت  وملجن زاد علجى ركعجة الفصجل قولجهةإال طه قتص ان ما .  ،ةت ات طات ل  لم (2)طهنع[
 ،ألن  ح اُ ال  ك ار ؛(3) ت مً طاوصل  ماى طألصاح وهو أفضل ،طاسها مً كل رك تم

طاتصاال   ضاال  (5)ةق اال ،طاوصاال   ضاال اهتتاا ق  مااى صااحتل (4)ةق اال ،ةألهاال  ك اار  اااه  
 ااااا ن زطا   اتصااااال   ضااااال  اااااه  ،ةطخلاااااهل   اااااا  إلط  ةتااااار  ااااا هث ،امانتااااارا اةن طامااااا ا

كا ن   ألن طانا   ؛ ت ةهً زطا طاوصل  ُض    ت هت والوصل بتشهد قوله. (6) هل
 ؛أو تشجهدين يف اخاجرت  (7)متتاٍ  م ال ُوتر  ااس ال  ماس ة شايش  إال ة آ رلا ((

كاا ن ُصاامي تسااع رك اا ص ال  مااس إال ة طا  مناا    االكر هللا    هاال  ~حلااتُ    ئ اا 
ااات وه مث ُااانهل ةال ُساااما مث ُقاااوا   صااامي طات ةااا   مث  ُق ااات   ااالكر هللا ت ااا ا ة ااااته ُة

ت وه مث ُسما تسم ا   ُسا ن ((  ،ُت م  اموطصل ت هتطن (1)ةق ل ،(8)رةطه مسما ة اته ُة
                                                           

 (.259 3( المهمات لدسنوي )1)

 ب"."( من نسخة2)

 ، (274 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (283 2البيان للعمراني ) :( انظر3)

 (.12 4والم موع للنووي )

 (.328 1( ح ار النووي في روضة الطالبين )4)

 (.230 4في فتا الع ي  )( ح ار الرافعي 5)

 (.294 2والن م الوهاج للدميري ) ، (13 4الم موع للنووي ) :( انظر6)

باب صالو  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (55 4( صحيا مسلم )7)

 ، وأما ع ور للبخاري ، (737برام ) ، في الليل‘ الليل وعدد ر عات النبي 

البخاري في مظانه من يذ ين الحديث ليس في  ، فالظاهر أنه وهم

 ، واد ع ار ابن عبد الهادي لمسلم فقط ، وال ع ار يليه أحد ، الته د"" تاب

البدر  :وابن الملقن. انظر ، وعبدالحق اسشبيلي ، و ذا فعل ابن دايق العيد

 (.315 3ومنحة العالم للفو ان ) ، (305 4المنير البن الملقن )

باب  امر  ، مسافرين واصرها تاب صالو ال ، (63 4( صحيا مسلم )8)

 (. 746ومن نام عنه أو مرض برام )، صالو الليل
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ةلاااال طأل ضاااال ت ااااهت  ة  ،اااااًه ت ااااعل ابهغاااار  ؛ت ااااهت ةطحاااات إن  ةتاااار  اااا هث (2)ةق اااال
ً  ،(4)طا  ااا ع ق ااال طارط  ااي ،(3)ت ااهتطن  ة مهاا  ةااوطش    اال  ه اا   ةجاال مقتضااى كااها ك ااُ 

 ،ةمقتضااى كااها طهصاانف  هاال ال  ااوز  ك اار مااً ت ااهتًُ ،طألة  (5)ةصااحح ة طاتحق ااٍ
ً ألهاال  ااهل  ؛(6)ةلااو كاالا   مااى طاصااح ح ،ةال  ن ُكااون طات ااهتطن ة غاا  طأل ااُ 

سااااتحب هااااً  ةتاااار  اااا هث  ن ُقاااار  ة طألةا  ،طهنقااااو   خل} ةة طا  ه اااا  ، ( 7) {ين}ُة

 ،ةطه ااااولتم ( 9) {يل ىل مل خل}ةة طا  ا اااا  ،  ( 8) {يل ىل مل
ماااً غاااا  لكاااار  ¢ةرةطه ط اااً  عاااا س ،(10)حسااانل طارتماااالت ~ةرا   ااال حااااتُ   اااً   ئ اااا 

إن هللا قات  ماركا   اقواال  ؛ووقته ب  صالة العشاء والوع الفتجر قوله. (11)طه ولتم
 ج مهاا    ااا   اام طا  اا ش إا طمااوي  ،ةلااي طاااوتر ، صااهني لااي  اا  اكااا مااً محاار طااان ا

                                                                                                                                                             

 (.328 1( ح ار النووي في روضة الطالبين )1)

 (.210 2( ح ار الا الي في الوسيط )2)

 (.13 4الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.228 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.225( التحقيق للنووي )ص5)

 (.13 4والم موع للنووي ) ، (228 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 .1سورو األعلى ( 7)

 .1سورو ال افرون ( 8)

 .1سورو اسخالص ( 9)

 ، (463باب ما  ار فيما يقرأ في الوتر برام ) ، (326 2( سنن الترمذي )10)

 (.463برام ) ، (263 1صحيا سنن الترمذي ) :وصححه األلباني. انظر

باب ما  ار فيما يقرأ في الوتر  ، (325 2ترمذي في سننه )( أخر ه ال11)

 ، (262 1صحيا سنن الترمذي ) :وصححه األلباني. انظر ، (462برام )

 (.462برام )
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ُات ل ةقتال  (5)ةق ال ،ةصاححل(4)ةطحلا كا(3)ةط ً م جال (2)ة  و اطةا(1)رةطه طارتملت طاتجر((
 ت ةاوطش  شرا اإلتيان بركعة سب  نفجل بعجد العشجاء وقيل قوله ت و  ةق  طا  ا ش. 

 هاال ال ُ اارتط اطااهق  ةطه ااهور ، كاا ن ةاان  طا  اا ش  ا غ لاا  ا ااوتر ماا  قعماال مااً طاساانً
 (7)ةطانساا ئي (6)رةطه   ااو اطةا  م ت اال(( ،مً  حااب  ن ُااوتر  وطحااتني  ة حااتُ  قوااال 

 ¢ةصااحح مج  اا  ةقتاال  مااى     ُااو  ،(10)ةطحلاا كا (9)ةصااححل ط ااً حعاا ن (8)ةط ااً م جاا 
ل  ويسن جعله آار قوله. (1)|ك ن   ي طام ل  رك   لي ةتره((  ¢ةألن   ا ن ،(11)رطُة

                                                           

 ، (452باب ما  ار في فضل الوتر برام ) ، (314 2( سنن الترمذي )1)

 صحيا سنن :وصححه األلباني دون اوله )هي خير ل م من حمر النعم(. انظر

 (.452برام ) ، (257 1الترمذي )

باب استحباب الوتر برام  ،  تاب الصالو ، ، (61 2( سنن أبي داود )2)

(1418 .) 

باب ما  ار  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها، (369 1( سنن ابن ما ة )3)

 (.1168في الوتر برام )

 (.1148(برام )448 1( المستدر  على الصحيحين )4)

 (.13 4النووي في الم موع )( ح ار 5)

 ، (1422برام ) ، باب  م الوتر؟ ،  تاب الصالو ، (62 2( سنن أبي داود )6)

برام  ، (164 5صحيا سنن أبي داود لدلباني ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر

(1278 .) 

باب ذ ر  ،  تاب ايام الليل وتطوع النهار ، (238 3( سنن النسائي )7)

 (.1712برام ) ، هري في حديث أبي أيوب في الوتراالختال  على ال 

باب ما  ار  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها، (376 1( سنن ابن ما ة )8)

 (.1190برام ) ، في الوتر بثالث وخمس وسبر

باب ذ ر خبر ثان  يدل على أن الوتر ليس  ، (171 6( صحيا ابن حبان )9)

 (.2411برام ) ، بفرض

 (.1130( برام )444 1الصحيحين ) ( المستدر  على10)

 ، والذهلي ، صحا أبو حاتم"(:36 2( اال ابن ح ر في التلخيص الحبير )11)

 وهو الصواب".، وغير واحد وافه ، والبيهقي ، والداراطني في العلل
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 ا ن كا ن اال  ،(2)متتاٍ  م ال طج ماوط آ ار صاهتكا ابام ال ةتارط ((  اقواال  ؛صالة الليجل
 هال  [ 63/ ] اقتضاى كهمال ،ةإن مل ُكً ال هتجات ،هتجت    ر طاوتر إا  ن ُتهجت

ةقاااا   ة شاااارح  ،(4)ة صاااامه  (3)ةكاااالط لااااو ة طارةضاااا  ،ُااااوتر   اااات  ُرضاااا  طا  اااا ش ةرطتعتهاااا 
ااره إا آ اار طام اال إن ة ااٍ ابةت ق ضاال (5)طههاال   ؛ةإال  ع اات  ُرضاا  طا  اا ش ةةاانته  ،   
 ،ةمً طاع  ن ُقوا آ ره ، م وتر  ةال ،مً   ل  ن ال ُقوا مً آ ر طام ل   اقوال 

ةطاماا ا (6)رةطه مسااما ةلااا    ضاال(( ، اا ن صااهني آ اار طام اال م ااهواني ، م ااوتر آ اار طام اال
ال ةتارطن ة    اقواال  ؛يعجدهفجإن أوتجر هت دتجد ي  قولجه. ¢ماً حاتُ  جا  ر (7) محت
 ت ُصامي  يشفعه بركعجة هت يعيجده وقيل ،(9)ةصححل ط ً حع ن (8)حسنل طارتملت ا م ((

ةغا ه كا هوط  ¢ألن ط اً  اار ؛رك   حىت ُص  ةتره شت    مث ُتهجت ما  شا ش مث ُاوتر اثه ا   
رةطه  ويُنججدع القنججو  آاججر وتججره يف النصججف الثججا  مججن رمضججان قولججه. (10)ُت ماون لااا 

                                                                                                                                                             

 (.4059برام ) ، (555 2( أخر ه البيهقي في السنن ال برى )1)

 ، باب لي عل آخر صالته وترا   ،  تاب الوتر ، (25 2( صحيا البخاري )2)

 ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (68 4وصحيا مسلم ) ، (998برام )

 (.751برام ) ، والوتر ر عة من آخر الليل ، باب صالو الليل مثنى مثنى

 (.329 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (. 237 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.14 4( الم موع للنووي )5)

باب من خا   ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (71 4صحيا مسلم )( 6)

 (.755برام ) ، أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله

 (.14664برام ) ، (337 3( مسند اسمام أحمد )7)

 ، (470برام ) ، باب ما  ار ال وتران في ليلة ، (333 2( سنن الترمذي )8)

برام  ، (266 1ترمذي لدلباني )صحيا سنن ال :وصححه األلباني. انظر

(470.) 

باب ذ ر ال  ر عن أن يوتر المرر في  ، (202 6( صحيا ابن حبان )9)

 (.24491برام ) ، الليلة الواحدو

 (.5541برام ) ، (82 4( أخر ه البيهقي في معرفة السنن واآلثار )10)
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ةااو  ،طان س  م ل ¢ه  مجع  ار ¢ ً    ط ً ك ب (2)ة  و اطةا ،¢ ً  مي (1)طارتملت
قوطه ة  كل السنة  وقيل ،ةال ُؤ ل مً كهمل ، ةتر  رك   طةتحب ال طاقنوص   ه   ُض   

اطااااااهق حااااااتُ  طحلسااااااً  ااااااً  مااااااي  ؛ةط تاااااا ره ة طاتحق ااااااٍ  [55] /شاااااارح طههاااااال  
ƒ   مااااااا  رةااااااو  هللا   طامهااااااا طلااااااتين  اااااا اً لااااااتُ (( كمااااااا ص  قااااااو ً ة طاااااااوتر 

ة كرطل اا  غاا  طانصااف طا اا ين ةجهاام  شااعهها  ة طا اارح  (4)ةحكااى طارط  ااي ،(3)طحلااتُ 
 ت ة اتبال ةحممال ةطينهار  ال ةطقتضا ش  وهو كقنجو  الصجبح قوله هل ال ُكره.  (5)طاصغ 

 ،(7)طا ات ةغا ه كاا  ق اال طارط  ايةكالا  ة ر اع  ،(6)صارح  الا  ة ط ارر ،طاساجوا  رتكال
 ت إن كا ن منتاراط   ة إما ا ويقجول قبلجه  قولجهُت ا .  (9)ةق ال ،ُقنا  قعال طاركاوي (8)ةق ل

ل  ت ةهساتهتُ   اللهم إان نستعينك ونستوفرك.. إىل آاره|  حمصوُرً رضوط اباتلُو
ةهااؤمً  اا  ةهتوكاال  م اا  ةه اا   م اا  طخلاا  كماال ه ااكرك ةال هكتاارك ة مااع ةهاارتك مااً 

هرجوط رمحت  ة  اى  ،ُتجرك طامها إحيك ه عت ةا  هصمي ةهسجت ةإا   هس ى ةصتت

                                                           

برام  ، باب ما  ار في القنوت في الوتر ، (328 2( سنن الترمذي )1)

(464.) 

برام  ، باب القنوت في الوتر ،  تاب الصالو ، (65 2( سنن أبي داود )2)

برام  ، (82 2ضعي  أبي داود ) :انظر ، وضع  يسنادر األلباني ، (1429)

(257.) 

 (.507( سبق تخري ه في )ص3)

 (.245 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

.. وعلى :"ل ن نصه هو ، مخطوط""أ[147 1( الشرح الصاير للرافعي ]5)

 فهل ي رر فيه و هان أشبههما المنر ل ن ال يس د للسهو بتر ه..". ، هذا

 (.48( المحرر للرافعي )ص6)

 (.253 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.15 4الم موع للنووي ) :( االه ابن سريج. انظر8)

 (.249 4( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )9)
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 ،صااااح ح  ااااً  ااااار  (1)قاااا   طاع هقااااي ، اااالط   إن  اااالط   طيناااات اباكتاااا ر ممحااااٍ((
ةم ااىن  ،ةطاع هقااي  شاا ر إا ط ت اا ر رةطُاا    هاا   اتاا ة   اارر ،ةط تمتاا  طارةطُاا  ة اتباال

 ةطاتوكااال ،هصاااتق ةهاااؤمً ،هلماااب طا اااون ةطهغتااارني ةط تطُااا  هسااات م ةهساااتغتر ةهساااتهتت
ُلمٍ  مى طا ع اني ةوطشر ك ه  اباقاو   ةطا كر ،طهتح ةطا ن ش ،طال تا ا ةطا ق  مبو وا هللا

ةصتات  كساار طاناون ة اتح طاتا ش ةاباااتط   ،طال  ا  ةطا عا اني ،ةارت طان ااا  ةطاكتار ، ة  غا ه
اٍ ،اباكسر ط قاٍ طهعا امه   ال ةطينت ،هسري إا ط  ت  م ن ه ،طههام   كسار طحلا ش  ةممح 

ألن قناوص  ؛األصجح بعجده قلجت. (3)ألن هللا ت  ا  حلقل هباا ؛ة وز  تحه  ،(2) ت الحٍ
ةمل ُصاحح طارط  اي ة طاكعا   ،(4) كا ن تقتسال  ةا ،ة طااوتر طاصعح اث    اً طانا  

 . (6)م  ج ا  ل ة ط رر (5)ةصحح ة طاصغ  ،ش ً   

 سنت  (7)رةطه   و اطةا ةعح ن طهم  طاقتةس  هاث ((  ُستحب  ن ُقو    ت طاوتر  فرع
وأن اجلماعججة  قولججه. ابا  ا اا ((ك ن ُر ااع صااوتل    هاال (9)ةطانساا ئي (8)ة ناات  محاات ،صااح ح

                                                           

 (.299-298 2( السنن ال برى للبيهقي )1)

 ( المصدر السابق.2)

 (.502 3الم موع للنووي ) :( ح ار ابن اتيبة وآخرون. انظر3)

والن م الوهاج للدميري  ، (331 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

 (.113 1و فاية األخيار للحصني ) ، (300 2)

 مخطوط"."أ[147 1( الشرح الصاير للرافعي ]5)

 (.48( المحرر للرافعي )ص6)

برام  ، باب في الدعار بعد الوتر ،  تاب الصالو ، (65 2( سنن أبي داود )7)

برام  ، (173 5صحيا أبي داود ) :انظر ، أللبانيوصحا يسنادر ا ، (1430)

(1284.) 

واال األرناؤوط: يسنادر  ، (15395برام ) ، (406 3( مسند اسمام أحمد )8)

 صحيا على شرط الشيخين.

باب ذ ر  ،  تاب ايام الليل وتطوع النهار ، (244 3( سنن النسائي )9)

 (.1732برام ) ، االختال  على شعبة فيه
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ات ل طاسامف ةطخلماف إال  ن ُكاون  ؛وهللا أعلم ،تندع يف الوتر عقب الشاويح مجاعة
ة عااا رني  ،ة لتااال  ماااى طهصاااحح ُقتضاااي  ن   ااال  ه ااا    ،  ج ااال طااااوتر   اااته ،اااال هتجااات
ح ُسً طينا     ُض   ة طاوتر (2)ة صمه  (1)طارةض   ،  تل  إلط طةتحععن  طينا    ة طارتطُة

 ت ماً  ومنه الضجحى قوله هل ال تستحب   ل طينا  ا .    هللب ،ة م  ة غ  رمض ن
كااا ن   ةطألح اُااا  تقتضاااي  هااال  ،طاقساااا طاااالت ال تساااً   ااال طينا  ااا  صاااهني طاضاااحى

رتكه  ة   ضه  خم     ن ُ تقت طانا س ةجوهبا   ة  ن تتار   ُصم ه  ة   ل طألةق ص ُة
 ن صهني طاضحى لي صهني طاشرطق طه ا ر إا ها   (4)طهتسُرًةلكر مج    مً  ،(3) م ها

 هناا  غ لاا   (6)ةة طاح اا ش ، ت ُصاامم ( 5) {يه ىه مه} قوااال ت اا ا 
 ااً  (7)اكااً ة طهسااتترك ،طاكرطلاا ة ن صااهني طاشاارطق رك تاا ن   اات طالمااوي ةزةط  ةقاا  

ق ااال ة  (ةلااي صااهني طاضااحى( ،| ن صااهني طاشاارطق لااي صااهني طألةط اام  ¢ط ااً  عاا س

                                                           

 (.8330 1لطالبين للنووي )( روضة ا1)

 (.263 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

وي عن عائشة ~ أنها  االت:3) ليدع ‘ ين  ان رسول ه  ))( فمن ذل  ما ر 

وما  ، فيفرض عليهم ، وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ، العمل

ويني ألسبحها(( أخر ه البخاري في  ، سبحة الضحى اط‘ سبا رسول ه 

على صالو الليل ‘  باب تحريض النبي  ،  تاب الته د ، (50 2صحيحه )

وأخر ه مسلم في صحيحه  ، (1128برام ) ، والنوافل من غير يي اب

باب استحباب صالو الضحى برام  ،  تاب صالو المسافرين واصرها، (36 4)

(718 .) 

وتفسير القرآن العظيم البن  ، (250 2) ال لبيالتسهيل البن   ير  :( انظر4)

 (.40 4 ثير )

 .18سورو ص ( 5)

 (.338-337 1( يحيار علوم الدين للا الي )6)

(. وليس فيه لفظة )هي 6873برام ) ، (59 4( المستدر  على الصحيحين )7)

 صالو األوابين(.
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ص  ا    هث  ةص ين  م مي    ¢حلتُ     لُررني ؛وأقلها ركعتان قوله. (1)طهها ص
وأكثرها  ،(2)متتٍ  م ل ة ن  ةتر قعل  ن  انا(( ،ةرك ا طاضحى ، ه    حيا مً كل شهر

إن صاام   طاضااحى رك تاام مل    ¢قاا   أل  لر هاا  رةت  هاال  ؛(3)]رك اا [ اثنتججا عشججرة
رةطه  ةإن صم ته   ناا   ارني  اىن هللا اا    تا   ة طيننا (( تكتب مً طاغ  مم. إا  ن ق  

ةطةاااتت   ، ن  ك رلااا   ااا ن  اااً طألك اااُرً (5)ةهقااال ة شااارح طههااال  ،(4)طاع هقاااي ةضااا تل
ُساااما ماااً كاااال  ،صااامى ةاااعح  طاضااااحى  ااا ن رك ااا ص  ن طانااا    ~حباااتُ   ا لااا ين

ملاوال  اةن   [64/ ]ة صمل ة طاصاح حم  ،(7) سنت صح ح (6)رةطه   و اطةا رك تم((
 (9)ةلكار ة طا ارح طهالكور ،ةال اا ال   ال (8)قا   طاساعكي ،ُسما مً كل رك تام((   قوال

                                                           

 (.269 3المهمات لدسنوي ) (1)

باب صيام أيام البيض: ثالث  ،  تاب الصوم ، (41 3( صحيا البخاري )2)

 ، (41 4وصحيا مسلم ) ، (1981برام ) ، عشرو وأربر عشرو وخمس عشرو

وأن أالها  ، باب استحباب صالو الضحى ،  تاب صالو المسافرين واصرها

والحث  ، أو ست ، وأوسطها أربر ر عات ، وأ ملها ثمان ر عات ، ر عتان

 (.721برام ) ، على المحافظة عليها

 ب"."( في نسخة3)

باب ذ ر خبر  امر ألعدادها وفي يسنادر ، (69 3( السنن ال برى للبيهقي )4)

سلسلة األحاديث الضعيفة  :انظر ، من م :واال األلباني ، (4906برام ) ، نظر

 (.6435م )(برا970 13والموضوعة لدلباني )

 (.36-35 4( الم موع للنووي )5)

برام  ، باب صالو الضحى ،  تاب الصالو ، (28 2( سنن أبي داود )6)

(برام 51-50 2ضعي  أبي داود ) :وضعفه األلباني. انظر ، (1290)

(238 2.) 

 خالصة األح ام للنووي :( هذا اللفظ ب سناد على شرط البخاري. انظر7)

 (.343 4والبدر المنير البن الملقن ) ، (568 1)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل.  ، (689 1( االبتهاج للسب ي )8)

 (.36 4( الم موع للنووي )9)
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طاضااااحى  ُصاااامي كاااا ن رةاااو  هللا ((~اقوااااال   ئ ااا  ؛ ن  اىن طاكاااا     هاااا   ر اااع
ُ ت م  ش ش هللا(( رةطه مسما ، ر       ة  ةلو حماو   مى  هنا   ماا  صاهتل إب عا ره ،(1)ُة
ةةقتهااا  ماااً طرتتااا ي  ،(2)مااا  ر ُتااال ُساااعح ةاااعح  طاضاااحى((  مج ااا     نااال ة ااام قو   ،غااا ه

 ،(4)طههاال ةطهصاانف ة شاارح  ،(3)كااا  جاا ا  اال طارط  ااي ة طا اارحم،  طا اااس إا طااا ةط 
سااااتحب أت  لاااا  إا  ، ن ةقتهاااا  مااااً طمااااوي طا اااااس  ااااً طألصااااح   (5)ةة طارةضاااا  ُة
 ه  مس  ،إلط ا ل  حتكا طهسجت   اقوال  ؛وحتية املستد ركعتان قولهطرتت  ه . 

 ،ةال  اارق  اام  ن ُاات ل ة ةقاا  طاكرطلاا   ة غاا ه ،(6)متتااٍ  م اال حااىت ُصاامي رك تاام((
كااره إلط شااري طهااؤلن ة  قاا   ة  ،طاق ماا   ة ا اال طهسااجت طحلاارطا  اال ُ ااتغل ابالااوطلُة

ق    صح  ن  طال تاتطش ابالاوطل مساتحب اكال اط ال ةاوطش  كا ن حمرما    (7)شرح طههل 
 ة غاا ه إال إلط  اا ل  ااوص طاصااهني طهكتو اا   ة ةاان  رطتعاا   ة  ااوص طينا  اا  ة طهكتو اا  

ةمااً ا اال  ماى غاا  ةضااوش  ، طاتح ا  ن طهق اام صاا طعون  اارك ا (8)ةة طههااا ص ،طهتهاى
ةااعح ن هللا ةطحلااات ه ةال إااال إال هللا ةهللا  كااو ةال حااو    ة كاا ن ااال شااغلر ُ ااغمل قاا  

                                                           

باب استحباب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (37 4( صحيا مسلم )1)

وأوسطها أربر  ، وأ ملها ثمان ر عات ، وأن أالها ر عتان ، صالو الضحى

 (.719برام ) ، والحث على المحافظة عليها ، أو ست ، ر عات

 (.624( سبق تخري ه اريبا  في )ص2)

الصاير للرافعي والشرح  ، (258( فتا الع ي  للرافعي ) 3)

 مخطوط"."ب[147 1]

 (.36 4( الم موع للنووي )4)

 (.332 1( روضة الطالبين للنووي )5)

باب ما  ار في التطوع مثنى  ،  تاب الته د ، (57 2( صحيا البخاري )6)

باب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (33 4وصحيا مسلم ) ، مثنى

وأنها  ، و راهة ال لوس ابل صالتهما ، استحباب تحية المس د بر عتين

 (.714برام ) ، مشروعة في  مير األواات

 (.11 8( الم موع للنووي )7)

 (.272-271 3( المهمات لدسنوي )8)
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 ،إهنا   ات  رك تام ة طاتضال   قا   ،ُقو    ر اع مارطص ق   ة طاح  ش ،ةال قوني إال ابه
ةة  ،ماوس  ا ال ن كال اط ال ماهمور هبا  ةاوطش قصات طين ةمقتضى إطهق طهصنف ةغا ه

ااات طينماااوس وحتصجججل  قولجججهةلاااو مقتضاااى طحلاااتُ .  ،"طهقصاااوا" ام ااا ح هصااار تق  اااته مبُ 
ألن طهقصااااوا هبااا   ن ال ُعنتهاااا   ؛ ت ةااااوطش هوطمهااا  م اااا    ة  طماااٍ بفجججرو أو نفججججل آاجججر

اااات  اااال ةااااقوط طألماااار  ،طهسااااجت ابينمااااوس  غاااا  صااااهني ةطاقااااو  ابحلصااااو  إلط  طمااااٍ إن  ُر
ةإن  ُرت حصاو   ، صح ح ، ر  طاكت ُ   ً مً مل ُت لحلصو  طهقصوا كا  ُسق  

 ت  ال ركعجة علجى الصجحيح قوله. (1) ك ف ُ     مى م  مل ُاعنوو. ق ال طاساعكي ،طا وط 
وكججج ا اجلنجججازة  قلجججت ،حتصااال حلصاااو  طاكااارطا (3)ةطا ااا ين ،(2)امحاااتُ  ؛ال حتصااال  رك ااا 

ووتتكججرر  ،هاا  تقااتا ؛ ت ال حتصاال هباا  طاتح اا   مااى طاصااح ح وسججتدة الججتالوة والشججكر
 ،ال اما اق  ةطا ا ين ،اتجاتا طاساعب ؛بتكرر الداول على قرع يف األصجح وهللا أعلجم

ةتتااوص إلط ق اات ةاا ل    ةطاا   طاتصاال  ة  ،(4) اا ن طاا   طاتصاال تكاارر طألماار  ااه  ااهل
 ن كاااااها  (7)ةمعساااااما (6)ةة شااااارحي طههااااال  ،(5)ة طاتحق اااااٍ[ 55] /ت اااااات تركهااااا  ق اااااال

ويدال وقت الرواتب قبل الفجرو بجداول وقجت  قولهطألصح   حماو   مى لاا . 
ه ااا.  ،ألهنااا     اا ن ااال ؛وخيججرا النوعججان  ججروا وقججت الفججرو ،الفججرو وبعججده بفعلججه
صاارا ةقتهاا   (9)ةق اال ،ستاات ةقاا  رك ااا طاتجاار إا طااا ةط  (8)ةق اال ،طال ت اا ر تقااتب طهقتماا 

                                                           

 تحقيق  عبدالم يد السبيل.  ، (692 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (. 260 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (. 304 2هاج )( ح ار الدميري في الن م الو3)

 المصدر السابق   :( انظر4)

 (.  231( التحقيق للنووي )ص5)

 (.  53 4( الم موع للنووي )6)

 (.  34 4( شرح النووي على مسلم )7)

 (.  276 4( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )8)

 (.  305 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )9)
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ولو فا  النفل املؤقت ندع قضجاؤه يف  قولهةكلط ةن  طابهر طهتقتم .  ، ت ل طاصعح
متتاااٍ  صااامى رك تااام   ااات طا صااار  اااً طاااارك تم طامتااام   ااات طابهااار((  ألهااال  ؛األ هجججر

ُقضااى ماا  طةااتقل ك ا  اات ةطاضااحى ال  ةطا  ااا  ،ال ُقضااى كغاا  طهوقاا  ةطا اا ين ،(1) م اال
ةطحااارتز ابهؤقااا   اااا  ُت ااال اساااعب   ،ة ماااى طألة  ُقضاااي   اااتط   ماااى طألصاااح ،طارةطتاااب

اكً ة هيت  ،(2)ق ال طارط  ي ،  هل ال ُت ل طاقض ش   ل ،ك اكسول ةطالةتسق ش ةطاتح  
. (3)ق ااال طألةاانوت ، ااه ُاات ل ة لاالط ، هنااا إلط ةااقوط قعاال طاصااهني صااموط  مااى طاصااح ح

وقسججم ُيسججن مجاعججة كالعيججد والكسججوف واالستسججقاء وهججو أفضججل  ججا ال يسججن  قولججه
ة  ضااامه   ،ألن م ااارة    طينا  ااا    هااا  تااات   ماااى أتكاااتل  ةشاااعهه  اباتااارطئل ؛مجاعجججة

ألن طالهتت ي ابا ااس  ؛طا  تطن مث طخلسو  ن ةكسول طا اس   ضل مً كسول طاقار
لكجججن األصجججح تفضجججيل الراتبجججة علجججى  قولجججهإن طا ه ااا  ةاااوطش ة طاتضااا م .  (4)ةق ااال ، ك اار

ح  مى طارطتع  هتطةم  طان   ؛الشاويح ح   ضال ق  ةا    ماى  ةق ل ،اةن طارتطُة إن طارتطُة
  ارطتع    ضل منها   اه  ،م  ُستحب   ل طينا     م   مى طاقو  أبن طالهترطا   ه    ضل

 ،ُتهاا حك ُا  ةجال  هنا    ضال (7) ن كاها جمماي (6)ةة طاكت ُا  ،(5) هل. ق ال طاساعكي
  ةمل  ره اغ ه. ق  

                                                           

 ،  تاب فضل الصالو في مس د م ة والمدينة ، (69 2( صحيا البخاري )1)

وصحيا مسلم  ، (1233باب يذا  لم وهو يصلي فأشار بيدر واستمر برام )

باب معرفة الر عتين اللتين  ان  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (145 4)

 (.834برام ) ، بعد العصر‘ يصليهما النبي 

 (. 277 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 تحقيق  محمد حسن. ، (790 1 افي المحتاج لدسنوي )( 3)

 (. 152 7الم موع للنووي ) :( ح  ي عن القاضي عياض. انظر4)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (694 1( االبتهاج للسب ي )5)

 (.300 3(  فاية النبيه البن الرفعة )6)

من أعيان الفقهار  ، األرسوفي المصري ( م لي بن  مير المخ ومي7)

وصن  في الفقه  ، تولى القضار بمصر ثم صر  عنه ، الشافعية في  مانه
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ح  ،طألظهاار  ن   ضاال طارةطتااب طاااوتر مث رك تاا  طاتجاار  فججرع ةطأل ضاال   اات طارةطتااب ةطااارتطُة
ةحت   طهسجت مث ةان   ،ةرك ا طاحرطا ،صهني طاضحى مث م  ُت مٍ  ت ل  كرك ا طالوطل

امجا ي طاصاح    ة لال طألمصا ر  ماى  ؛وأن اجلماعجة ُتسجّن يف الجشاويح قولجه. (1)طاوضوش
ةال صا ل طاكساال  ،إن كا ن  تاظ طاقاارآن (3)ةطا  ااا  ،طالهتاارطا هبا    ضال (2)ةطا ا ين ،لاا 

 ةإال  ه.  ،  أل ضل  ن ُنترا ،ةمل حلتل طينا     ت متل ،او طهترا

ح ةال ك ت تهاااااااااااااااااا  ةلااااااااااااااااااي   تنبيججججججججججججججججججه مل ُصاااااااااااااااااارح طهصاااااااااااااااااانف ابةااااااااااااااااااتحع   طااااااااااااااااااارتطُة
  ماً قا ا ة رمضا ن إسا ان  ةطحتسا اب  غتار (5)ةة طاصح حم ،(4)ابامج ي[ 64/ ]ةن 

صهل  ا     صمول  م ل مث أت ر ةصمى     ن طان  (6)ة  ها  ،ال م  تقتا مً لهعل((
 ساانت   (7)ةرةر طاع هقااي ، ت جاا ةط  نهاا (( ،تتاار   ماا كاإين   اا    ن  ةقاا   ،ة   تاال
ح ،ةطاصااح     اا    ااُرً رك اا     اار تساام ا ص ،¢  اال  ااار (8)صااح ح    ؛ة  اا  تاارطُة

                                                                                                                                                             

ال تو د في غيرر. توفي في ذي القعدو  ،  تاب الذخائر وفيه مخبآت  

وفيات األعيان البن خل ان  :ودفن بالقرافة الصارى. انظر ، ر(550سنة)

وطبقات السب ي  ، (325 20الم النبالر للذهبي )وسير أع ، (154 4)

(7 277.) 

 (.312-311 2( الن م الوهاج للدميري )1)

 (.309 2المصدر السابق ) :( انظر2)

 (.268 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ي ح ى عن ابن أبي هريرو. انظر3)

 (.31 4الم موع للنووي ) :( انظر4)

باب فضل من اام  ،  تاب صالو التراويا ، (44 3( صحيا البخاري )5)

 تاب صالو المسافرين  ، (75 4وصحيا مسلم ) ، (2009رمضان برام )

 (.759برام ) ، باب الترغيب في ايام رمضان وهو التراويا ، واصرها

باب فضل من اام  ،  تاب صالو التراويا ، (45 3( صحيا البخاري )6)

 تاب صالو المسافرين  ، (77 4وصحيا مسلم ) ، (2012رمضان برام )

 (.761برام ) ، باب الترغيب في ايام رمضان وهو التراويا ، واصرها

 (.698 2( السنن ال برى للبيهقي )7)

 (.576 1خالصة األح ام للنووي ) :( انظر8)
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"ةر ُ   لال طهتُنا   (2)¬ق   طا    ي ،(1)ألهنا ك هوط ُصمون تسم اتم مث ُرتةحون ة   
  ،ااا س اغاا   لاال طهتُناا  لااا  قاا    صااح  ن  ،منهاا   ااهثر امااوتر" ،ُقومااون  تسااع  ة ه اام

 ن هتاااي طيناااوطز  اااً غااا لا ماااً  ةمقتضاااى مااا  ة طاكت ُااا  ،(4)ة صااامه  (3)كااالط ة طارةضااا 
عقاى إا طماوي طاتجار ،طهنصاو  ات ل ةقتها   ت ال طا  ا ش ُة  ،ةال تصاح  ن ا  ملمقا  ،ُة

ح  ة ق  ا رمض ن ةاو صامى   ها   ر اع رك ا ص  تسام ا  مل  ، ل ُنوت ة كل رك تم طارتطُة
 ؛ ت ال ا ااتطاه ةال ا اتا رك اا ص طاوطحااتني مناال وال اصججر للنفججل املطلجج  قولججه. (5)تصاح
رةطه   اً شا ش طةاتقل ةماً شا ش طةاتك ر(( ،طاصهني    موضوي   ¢أل  لر اقوال 

 ؛مث إن هااااور رك ااا   ة  ك ااار جاااا ز ،(8)ةغ مهااا  (7)ةط اااً حعاااا ن ة صاااح حل (6)طامااا ا  محااات
ةغما  ةإن مل ُناو شا ً   صاح  ، مى  هث   رني  تسم ا ال ُُ ت  (9)ةق ل ،ا اوا طحلتُ 

ةرةر  ،(10)ةصاامى ماا  شاا ش ةاااو صاامى  ااتاط  ال ُ مااال مث ةااما صااح هااص  م اال ة طامااهش

                                                           

 (.331 3(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

 (.335 1( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.266 4)( فتا الع ي  للرافعي 3)

 (.333-332 3( فاية النبيه البن الرفعة )4)

 (.32 4( الم موع للنووي )5)

 (.22342برام ) ، (265 5( مسند اسمام أحمد )6)

باب ذ ر االستحباب للمرر أن ي ون له من  ، (76 2( صحيا ابن حبان )7)

واال  ، (361برام ) ،  ل خير حظ ر ار التخلص في العقبى بشير منها

التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان  :ضعي   دا . انظر :األلباني

 (.362برام ) ، (384 1)

 (.243برام ) ، (84 1( أخر ه الطبراني في األوسط )8)

 (.335 1( روضة الطالبين للنووي )9)

 (.49 4( الم موع للنووي )10)
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لال  قا   اال طألحناف  اً قا س ،صامى  اتاط  ك ا ط   ماا  ةاما   | ن  اب لر (1)طاتطرمي
 ااااا ن هللا  ،إن ال  ارت  ة  كاااااً  ارت تاااااترت طهصااااار    ماااااى شاااااتع  ة  ماااااى ةتااااار  قااااا  

 تي كرطل  طالقتص ر  مى رك   ةجها ن  ،ةإلط مل ُنو  تاط   ،صوه (2)ةاإلم ا  محت ،ُترت((
فلجه  ،فجإن أاجرم ثكثجر مجن ركعجة قولجهة طينوطز ةاهوط .  (4)حك مه  طارط  ي ،(3)ة طارةض 

 ماو  ،ةكل  ر ع ،ةكلط ة كل  هث ، ت كا  ة طاترطئل طاراب    التشهد يف كل ركعت 
 ةق ال ،ال ُُ ت  ماى ت اهت   (5)ةق ل ، ه  ت مً طات هت ة طأل  ني  ُض    ،ك ن طا تا ةترط  

ة مى لالط إن كا ن  ،(7)ةط ت ره طاسعكي ،(6)ةقوطه ة شرح طههل  ،ال ُُ ت  مى ت هتًُ
ةإن كاا ن ةتاارط  مل ُكااً  ك اار مااً  ،طا ااتا شاات    مل  اا   ن ُكااون   نهااا   ك اار مااً رك تاام

ةال  هل ة جوطز طالقتص ر  مى ت هت ةطحات ة  ،اباترطئل ة طاقسامرك   ت ع ه   
 تاي  ،  ن صمى  ت هت  ةطحت  قار  طاساورني ة طارك ا ص كمها   ة  ت اهتًُ ،(8)آ ر طاصهني

ألن اال  ن ُصامي رك ا    ؛ويف كجل ركعجة قولهطاقرطشني   ا    ت طألة  طاقوالن ة طاترطئل. 
 ،الصجحيح منعجه يف كجل ركعجة قلجت ،طاق ا ا إا   اررةإلط جا ز اال لاا  جا ز اال  ، راني  

 ،ألهال ال هبا  اال ة طاصاموطص طه ارة   ؛ ت إلط ك ن إحرطمال أبك ار ماً رك ا  وهللا أعلم
فلجججه أن يزيجججد  ،وإذا نجججوى عجججددا   قولجججه ه ااات ماااً طات اااهت.  ، مااا  إلط تلاااوي  رك ااا    اااراني  

                                                           

 ، باب فضل من س د ا س دو ،  تاب الصالو ، (916 2( سنن الدارمي )1)

 (.1502برام )

حديث  :واال األرناؤوط ، (21355برام ) ، (148 5( مسند اسمام أحمد )2)

 صحيا وهذا يسناد ضعي .

 (.336 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.276 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.313 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )5)

 (.51 4)( الم موع للنووي 6)

 تحقيق  عبدالم يد السبيل. ، (699 1( االبتهاج للسب ي )7)

 (.274 4( فتا الع ي  للرافعي )8)
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 مال  ن  ،ةكلط او هور رك ا    ، ت قعل طا حياني ةطانقص ن وينقص بشرا تويري النية قبلهما
 ؛ ت ةإن مل ُغ  طان   قعل طا حياني  ة طانقص  لم  صهتل وإال فتبطل ،ُُ ت هبلط طا رط

 ،فلججو نججوى ركعتجج  قولججهال تعلاال  ناات طااانقص.  ةق اال ،ألن طااالت  حت اال مل ت ااامل ه تاال
مث  ، ت إن ش ش طا حياني فاألصح أنه يقعد هت يقوم للزايدة إن شاء ،فقام إىل اثلثٍة سهوا  

 هشاعل طاق صار إلط قا ا ةاهوط   ،ألن طاق ا ا إا ها  مل ُكاً م تاتط   ال ؛ُسجت امسهو ة آ ره
ات م اىن  ةطا ا ين ،  هال ُم مال طاق اوا ،مث هور طال ا  هال إلط  اتط اال   ات طاق ا ا ةا ل     ن ُُ 

 ، لال ةةاجت امساهو ةاو ةما ألهقص مً طا اتا طهناوت ةا ل     ،  ل ةال  ت ا إا طاق وا
نفل الليل  قلت ،(1)  ن ةهمل طألة  غ  حمساو  ،  ن  تط ال طالقتص ر ةجت مث ُسما

  ضاال طاصااهني    اقوااال  ؛ ت طانتاال طهلمااٍ ااا ه    ضاال مااً طانتاال طهلمااٍ هناا رط   أفضججل
طانتااال ة كاااها طهصااانف (3)كااالط ق ااات طألةااانوت  ،(2)رةطه مساااما   ااات طاتُرضااا  صاااهني طام ااال((
ُقتضاااي  ضااا م   [56] / ااا ن إطاااهق طهصااانف ةطألح اُااا  ابانتااال طهلماااٍ مث لكااار ةاااؤطال  

اا  قمناا   ةقاا   ، مااا محمااتا كهماال  مااى طانتاال طهلمااٍ ،طارةطتااب طام م اا   مااى طارةطتااب طانه ُر
قااااو      (4)اكااااً قاااات قااااور ة طارةضاااا  ،طهتهى.اتتضاااا مها ةاااان  طاتجاااار  مااااى ماااا   ااااتطل 

ةط تا ره  ،ةن  طاتجر ةغ ل  مً طارةطتب  لط طحلتُ  ن صهني طام ل   ضل مً  إةح ق
اا .  ،(5)ة طاتحق ااٍ اات ة طهنهاا ا تتصاا ل طارةطتااب طام م اا   مااى طانه ُر  قولججه  حتااال  ن ُُ 

اااال   اااهاث   وأوسجججطه أفضجججل  ت طاصاااهني   ضااال   ااات    ةاااًل رةاااو  هللا  ، ت إلط قس 

                                                           

وروضة الطالبين للنووي ، (273 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

(1 336.) 

برام  ، باب فضل صوم المحرم ،  تاب الصيام ، (503 4(  صحيا مسلم )2)

(1163.) 

 تحقيق  محمد حسن. ، (801 1لدسنوي )(   افي المحتاج 3)

 (.334 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.224( التحقيق للنووي )ص5)
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 ،ةطاغتماا    اال  ك اار ،  اال   قاالةألن طا عاا اني  ،(1)رةطه مسااما جااول طام اال(( طهكتو اا    قاا  
    حااب    [ /65]اقوااال  ،ة  ضاال مناال طاسااتس طارط ااع ةطخلاا مس (2)قاا   ة طارةضاا 

نااا ا ةتةااال((  ،طاصاااهني إا هللا صاااهني اطةا قاااوا  م ااال ُة متتاااٍ  كااا ن ُنااا ا هصاااف طام ااال ُة
  ت   ضل مً طا ما  طألة  ةماً طانصاف طألة   ُضا   اقواال ت ا ا هت آاره قوله. (3) م ل

ُناااا   ر ناااا  كاااال ا ماااا  إا طاسااااا ش    ةاقوااااال  ، ( 4) {مه جه}
مااً ُاات وين  هةااتجب ااال مااً ُسااها   ه ل اال  طاااته   حاام ُعقااى  ماا  طام اال ط  اار ُقااو 

 ،حااىت سضااي  ماا  طام اال((   ةة رةطُاا  هسااما ،(5)متتااٍ  م اال مااً ُسااتغتر    ااهغتر ااال((
 تال  ن ُكون طان ة   (6)ق   ط ً حع ن ،إلط مضى شلر طام ل  ة  م  ه((  ةة   رر ال

هااااااا  رةر  ؛(7)هااااااا ة   ماااااااره ةاااااااعح هل ةطهااااااارطا ،ةة   ضاااااااه  كااااااالط ،ة   ااااااال طام ااااااا   كااااااالط
                                                           

برام  ، باب فضل صوم المحرم ،  تاب الصيام ، (503 4(  صحيا مسلم )1)

(1163.) 

 (.338 1( روضة الطالبين للنووي )2)

أحب الصالو  باب ،  تاب أحاديث األنبيار ، (161 4( صحيا البخاري )3)

 تاب  ، (491 4وصحيا مسلم ) ، (3420برام ) ، يلى ه صالو داود

 (.1159برام ) ، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ، الصيام

 .17سورو آل عمران ( 4)

باب الدعار في الصالو من آخر  ،  تاب الته د ، (53 2( صحيا البخاري )5)

 تاب صالو المسافرين  ، (72 4وصحيا مسلم ) ، (1145برام ) ، الليل

 (.758برام ) ، باب الترغيب في الدعار والذ ر ، واصرها

 (.921الحديث برام ) ، (202 3( صحيا ابن حبان )6)

( وهذا مخال  لما عليه أهل السنة وال ماعة في ن ول ه ع  و ل للسمار 7)

أن ه  :ل وال يخالفه العقلحيث االعتقاد الصحيا الذي يصا فيه النق ، الدنيا

ين ل للسمار الدنيا ن وال  حقيقيا  يليق ب الل ه وعظمته ونثبت ذل  من غير 

واد رد عليهم العلمار اديما  وحديثا   ، تأويل وال تشبيه وال تمثيل وال تعطيل

نقض اسمام أبي سعيد  :ونااشوهم في مذهبهم هذا وأااموا الح ة عليهم. انظر

عيد على المريسي ال همي العنيد فيما افترى على ه ع  و ل من عثمان بن س

والدرو العثيمينية بشرح فتا رب البرية بتلخيص  ، (214 1التوحيد للدارمي )

 (.290-286) الحموية البن عثيمين
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 ،طام اال طألة  مث أيماار مناا احي ُناا ات   ن هللا  اا  ةجاال سهاال حااىت سضااي شاالر (1)طانساا ئي
 ،لاال مااً ةاا ئل ُ لااى(( ،لاال مااً مسااتغتر  ُغتاار ااال ،لاال مااً اطي   سااتج   ااال   قااو 

 اقواال  ؛ ت اا ه  كا ن  ة هنا رط   وأن يسجلم مجن كجل ركعتج  قولجه. (2)ةصححل  عتطحلٍ
 ،ةطانها ر((صاهني طام ال    (4)ةة طاسانً طألر  ا  ،(3)متتاٍ  م ال صهني طام ال م اىن م اىن((  

 ، ت طاصااهني ة طام اال   اات طانااوا ويسججن التهتججد قولججه. (6)ةطحلاا كا (5)ةصاححل ط ااً حعاا ن
اغ   لاو  ةط جوا ،ةطألصح  ن طاوتر ُساى هتجتط   ،ةلو متهكت اباكت   ةطاسن  ةطامج ي

ويكججره قيججام كججل الليججل  قولججه. (7)لجاات إلط انا ةهتجاات إلط زط  طانااوا  تكمااف ُقاا   ،طانااوا

                                                           

باب الوات  ،  تاب عمل اليوم والليلة ، (179 9( السنن ال برى للنسائي )1)

من ر بهذا  :واال األلباني ، (10239برام ) ، الذي يستحب فيه االستافار

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة  :السياا. انظر

 (.3897برام ) ، (355 8لدلباني )

 باب في الوتر.  ، (52 2) الوسطى لـ عبدالحق اسشبيلي األح ام :( انظر2)

برام  ، باب ما  ار في الوتر ،  تاب الوتر ، (24 2( صحيا البخاري )3)

باب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (66 4وصحيا مسلم ) ، (990)

 (.749برام ) ، والوتر ر عة من آخر الليل ، صالو الليل مثنى مثنى

باب في صالو النهار برام  ،  تاب الصالو ، (29 2( سنن أبي داود )4)

باب  ي  صالو الليل  ،  تاب التطبيق ، (227 2وسنن النسائي ) ، (1295)

هار مثنى باب أن صالو الليل والن ، (491 2وسنن الترمذي ) ، (1666برام )

 تاب ياامة الصالو والسنة  ، (419 1وسنن ابن ما ة ) ، (597برام ) ، مثنى

وصحا يسنادر  ، (1322برام ) ، باب ما  ار في صالو الليل والنهار ، فيها

 (.1172)برام  ، (39 5) صحيا أبي داود لدلباني :انظر ، األلباني

باب ذ ر األخبار عن وص  صالو المرر  ، (241 6( صحيا ابن حبان )5)

 (.2494برام ) ، النافلة في يومه وليلته

 (.58 1) ( معرفة علوم الحديث للحا م6)

والمصباح  ، (211 5النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر7)

 ، (979 2والتعليقة للقاضي حسين ) ، ه د":"مادو ، (519المنير للفيومي )ص

 (.343 3و فاية النبيه البن الرفعة )
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كاا    ،ألهال ُضار ابا ام ة سا ئر طاعاتن ؛(1)هنى  عتهللا  ً  ارة  نال ألن طان   ؛دا ما  
ةتكون طاكرطل  م مق  ابهقتطر  ،ةطهتجل إةق ط طاتق  ت  كل   (2)ق   طألةنوت ،ة طحلتُ 
 ،اطئاا  ةطحارتز  قواال ،كا   ش ر إا ل ط ب طالاوت  ،ةوطش ك ن طينا ع  ا ال ،طالت ُضر

كا ن إلط ا ما     ن طانا    (3) تي طاصح حم ،  هل ال ُكره ، ً إح  ش   ل طام   
 ا تتٍ طألصاح    ماى طةاتحع   إح ا ش ا ماا  ،طا  ر طألةط ر مً رمض ن  ح ا  طام ال((

ال حلص اوط ا ما  طينا ا   ق ا ا ماً   اقواال  ؛وختصيص ليلجة اجلمعجة بقيجام قوله ،(4)طا  ت
نعغاي محمال  ماى ضاا   ، هال ُساتحب إح  ؤلا  (6)ةة طاح  ش ،(5)رةطه مسما طام   ((  م ُة

وتجرك دتجد اعتجاده  قولجهةاتظ طاكت   ةطحلتُ  م  ر  ل. ، (7)م  قعمه   ة   تل  إا ه 

                                                           

برام  ، باب ل و   علي  حق ،  تاب الن اح ، (31 7( صحيا البخاري )1)

باب النهي عن صوم  ،  تاب الصيام ، (491 4وصحيا مسلم ) ، (5199)

وبيان  ، الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق

 (.1159برام ) ، ويفطار يوم ، تفضيل صوم يوم

 تحقيق  محمد حسن. ، (809 1(   افي المحتاج لدسنوي )2)

في العشر  باب العمل ،  تاب فضل ليلة القدر ، (47 3( صحيا البخاري )3)

 تاب  ، (8 5وصحيا مسلم ) ، (2024برام ) ، األواخر من رمضان

برام  ، باب اال تهاد في العشر األواخر من شهر رمضان ، االعت ا 

(1174.) 

 (.42 5( الم موع للنووي )4)

باب  راهة صيام يوم ال معة  ،  تاب الصيام ، (473 4(  صحيا مسلم )5)

 (.1144برام ) ، منفردا

 (.180 1يار علوم الدين للا الي )( يح6)

( أن هذر ال ملة في 180 1( والذي يظهر من  الم الا الي في اسحيار )7)

وينوي في هذر الليلة صوم يوم :"¬صيام يوم ال معة ال يحيار ليلتها فقد اال 

 ، ولي ن مضموما  يلى يوم الخميس أو السبت ال مفردا   ، ف ن له فضال   ، ال معة

فلها فضل  ثير  ، ويشتال ب حيار هذر الليلة بالصالو وختم القرآن ، ف نه م رور

 وينسحب عليها فضل يوم ال معة".
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كااا ن   ،حي  عاااتهللا ال تكااً م ااال  ااهن   ¢ال ااً  ااارة  اااً طا اا   اقواااال  ؛وهللا أعلججم
 .(1)متتٍ  م ل ُقوا طام ل مث تركل((

  

                                                           

باب ما ي رر من تر  ايام الليل  ،  تاب الته د ، (54 2( صحيا البخاري )1)

 ،  تاب الصيام ، (494 4وصحيا مسلم ) ، (1152برام ) ، لمن  ان يقومه

ضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين باب  النهي عن صوم الدهر لمن ت

 (.1159برام ) ، ويفطار يوم ، وبيان تفضيل صوم يوم ، والتشريق
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  تاب صالو ال ماعة

 

 وتحته أبواب

صالو المسافرباب                     

صالو ال معة باب                   

صالو الخو اب ب                                             

صالو العيدينب با                   

 صالة الكسوفيناب ب               

 باب صالة الستسقاء             

 باب في حكم تارك الصالة          

 

  



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

640 

  تاب صالو ال ماعة

 خم حم جم يل ىل مل خل} طألصاااااااااااال   هاااااااااااا  قوااااااااااااال ت اااااااااااا ا

ةماً  ، تاي غ لا   ةا ، همر ابينا    ة ح   طخلول ، ( 1) {يم ىم مم
؛ هي يف الفرا   غجرَي اجلمعجة سجنة مؤكجدة قولهةاإلمج ي  مى طمعه .  ،طاسن  م  ة هيت

 ،(2)متتاٍ  م ال صهني طينا      ضل مً صاهني طاتارا  ساعع ة  اُرً ارجا ((   اقوال 
كااره تركهاا  ،تتضاال صااهني طاتاال((   ةاتااظ طاع اا رت ،ةطامتااظ هسااما ةطحاارتز اباتاارطئل  ،ُة
ً  ة   ضااه  اةن   اال ، ااً طانوط اال ةطهناالةرني اط ماا  ة طاتاارطئل مااع  ، اا ن طينا  اا  تعساا

ةطحاارتز  غاا  طينا اا   ااً  ،(3)كااا  صاارح  اال طارط  ااي ة طأللطن  ، ن طينا  اا  ال ت ااري   هاا 
 ،ة  ضال طينا  ا  ة طاصاعح مث طا  ا ش مث طا صار ، ا ن طينا  ا    ها   ار   ام ،طينا  
ماا  مااً   اقوااال  ؛فججرو كفايججٍة للرجججال وقيججل قولججهمنصااو   مااى طحلاا  .  ،غاا  ةقوااال

ااا  ةال  اااتة ال تقااا ا  ااا ها طاصاااهني إال قااات طةاااتحول  مااا ها طا ااا ل ن   م ااا   ، ه ااا  ة قُر
 ساانت (6)ةطانساا ئي(5)رةطه   ااو اطةا(4)قاا     اال رةطتاال ُ اا  طينا  اا  ة طاصااهني ابينا  اا ((

 ا ن طينا  ا   ،ةطحرتز ابارجا    اً طانسا ش ،(2)ةطحل كا ،(1)ةصححل ط ً حع ن ،(7)صح ح
                                                           

 .102سورو النسار ( 1)

باب فضل  ،  تاب صالو ال ماعة واسمامة ، (131 1( صحيا البخاري )2)

 تاب المسا د  ، (457 3وصحيا مسلم ) ، (645برام ) ، صالو ال ماعة

 ، وبيان التشديد في التخل  عنها ، باب فضل صالو ال ماعة ، الوومواضر الص

 (.650برام )

 (.157 3( فتا الع ي  للرافعي )3)

 ( اال  ائدو: اال السائب: يعني بال ماعة: الصالو في ال ماعة.4)

باب في التشديد في تر  ال ماعة  ، (  تاب الصالو150 1( سنن أبوداود )5)

برام  ، (59 3صحيا أبي داود ) :وحسن يسنادر األلباني. انظر ، (547برام )

(556.) 

باب في التشديد في تر  ال ماعة  ، (  تاب اسمامة106 2( سنن النسائي )6)

 (.847برام )

 (.277 1خالصة األح ام للنووي ) :( انظر7)
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ً  قل اا    ،ال جتااب  ماا هً ج ماا    ةطخلن ااى كاا هر ني كااا   شاا ر  اال كااها  ،(3) اال ةعاان  ر ة حقهاا
 ت  ااا ن ك هااا  صاااغ ني  كتااا   يظهجججر الشجججعار يف القريجججةفتتجججب ليججج   قولجججهطهصااانف. 

ةال ُ ااارتط  ن  ضااارل  مجهاااور  ،ةة طاكعااا ني ةطااااعها تقااا ا ة ط ااا     ،إق متهااا  ة موضاااع
 ،ق ااااال   ااااو إةااااح ق ، مااااو طقتصاااارةط  مااااى إق متهاااا  ة طاع ااااوص مل ُسااااق  طاتاااار  ، لمهاااا 

ةحكاااى  ،ألةاااوطقتساااق  إلط ظهااارص ة ط (6)ةق ااال ،(5)ةطاتحق اااٍ ،(4)ةصاااححل ة طارةضااا 
 ، ااتا طاسااقوط إلط مل ُبهاار ة طاع ااوص ةطألةااوطق طاق ضااي   ااو طال ااب  ااً    إةااح ق
  هق اتاااا ن  (7)قاااا   ة طههااااا ص ،ةإق ماااا  طاوطجااااب ، اااا ن ظهاااارص كتااااى ة حتصاااا ل طاساااان 

 ت قا تمها  فجإن امتنعجوا كلهجم قوتلجوا قولجهةاا س  اهل  حمقاٍ.  ،حماوات ن  مى حا ام
وال  قولججه. (8)  ألصااح  هنااا ال ُقاا تمون ، ماا  إلط قمناا  ةاان  ،ااارتك طهتاارة  ؛طاماا ا  ة انئعاال

 ألهنا  ال تتاهتى غ اعا   إال ابخلاارةا إا ؛يتأكجد النجدع للنسجاء هكجده للرججال يف األصجح

  ماى لالط ال ُكاره  ،ةقات ُكاون   ال م اق   ما هً ةمتساتني  اً ،طهس جت [ب65 ب]
كااااره امرجاااا   ، ااااً تركهاااا  األصججججح  قلججججت ، هنااااً ك ارجاااا   ة طالةااااتحع   (9)ةطا اااا ين ،ُة

ةال  اارق ة لاالط  اام  لاال طاقاارر ةطاعااوطات ةطهساا  ُرً كااا   ،املنصججوص أ ججا فججرو كفايججة

                                                                                                                                                             

باب ذ ر استحواذ  الشيطان على الثالثة يذا  ، (458 5( صحيا ابن حبان )1)

 (.2101برام ) ، نوا في بدو أو ارية ولم ي معوا الصالو ا

 (.900برام ) ، (374 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )2)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (340 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

(3 526.) 

 (.339 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.257( التحقيق للنووي )ص5)

 (.185 4م موع للنووي )ال :( انظر6)

 (.286 3( المهمات لدسنوي )7)

 (.339 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 (.198 4( ح ار النووي في الم موع )9)
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ق ااال ط ااً  وقيججل عجج  وهللا أعلججم . قولججه ااً طاماا ا (2) ه اا  هاا  ة طارةضاا  ،(1)هااص  م اال
حي رةاو  هللا    قا   ¢األن ط اً  ا مكتاو  ؛إهل قو  ام ا   ي (4)ةق ل ،(3)طهنلر ةط ً   س 
ر طاعصر  هل   ر صا   ن  صامي ة   اا   ،ة  ق ئت ال ُهةم ، ش ةع طاتطر ،إين ضُر

إبةااان ا  (5)رةطه   اااو اطةا ال  جااات اااا  ر صااا (( قااا   .ه اااا لااال تسااااع طاناااتطش  قااا   قااا  
ال ُهةمااا  ابااااوطة ة هساااح     ةقواااال ،(7)ةة صاااح ح مساااما صاااوه ،(6)صاااح ح  ة حساااً

 ،ُهساا  ابا اا ش[ب56 أ]ة ةراه  متاظ ،إهكاا ره  اً طخللاا   ةغا ه (8)ةهقال طهناالرت ،اطةا
 هنا  ا سا  شارط  ة  ة مى للط طه اهور ،ة  طه إا  محت ةط ً م جل ةط ً   س  ةطحل كا

 م  طاتوطئ   ه جتب طينا     ،ةللطن طاوجه ن صتص ن اباترطئل طهؤاطني ،صح  طاصهني
اكاااااً طالهتااااارطا ة طات ئتااااا    ضااااال ماااااً صاااااههت   ماااااف طهاااااؤاطني  ، ااااال تعساااااً ،  هااااا  قل ااااا   

امسا ت  ةق   طاق ضي حسام ،ةكلط ال جتب  مى طا عت، ةابا كس؛ ام رةا مً طخلهل
اا  طاتضاا م   م اال ،من اال مااً حضااورل  إال  ن ُكااون ااال شااغل قصاات تتُو ويف  قولججه. (9)ُة

صاااموط  ُهااا  طانااا س ة   اقواااال  ؛ ت رجاااه  كااا ن  ة صاااع     املسجججتد لوجججري املجججرأة أفضجججل
                                                           

 (. 179 1( األم للشافعي )1)

 (.339 1( روضة الطالبين للنووي )2)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (283 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (. 129 1و فاية األخيار للحصني ) ، (522 3)

 (.  339 1( ح ار النووي في روضة الطالبين )4)

باب في التشديد في تر   ،  تاب الصالو ، (151 1( سنن أبي داود )5)

صحيا  :يسنادر حسن صحيا. انظر :واال األلباني ، (552برام ) ، ال ماعة

 (. 561برام ) ، (71 3أبي داود )

 (.191 4)( الم موع للنووي 6)

باب باب ي ب  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (45 1( صحيا مسلم )7)

 (. 653برام ) ، يتيان المس د على من سمر الندار

 (.624برام ) ، (168-167 1) ( الترغيب والترهيب للمنذري8)

 (.549 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر9)
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 ماااو  قااا ا طارجااال  ،(1)متتاااٍ  م ااال  ااا ن   ضااال صاااهني طهااارش ة   تااال إال طهكتو ااا (( ،  اااوتكا
طينا    ة   تل حصم  طاسن  ة  تتل طاتض م  ةكها طهصنف ُ ا ر  تتضا ل طينا  ا  ة 

تال  ماو ك ها  طينا  ا  ة    ،(2)ة ال صارح طارط  اي ة طحلا  ،  تل  ماى طالهتارطا ة طهساجت
ةة طال تكاا ل مااً ت م ااٍ طاق ضااي  ، ن طهسااجت  ةا (3) تااي طحلاا ةت ، ك اار مااً طهسااجت

ال    اقوااال  ؛ ماا  طانساا ش  جااا  تهً ة طاع ااوص   ضاال ، ن طاع اا   ةا (4)   طال ااب
إهاال  مااى  ةقاا   ،(6)ةطحلاا كا (5)رةطه   ااو اطةا لن ااوط هساا شكا طهساا جت ة  ااوهتً  اا   ااً((

كره  ،شرط طا   م كالط ق اال   ،ةال ُكاره ام جاوز ،   حضور طهساجت إن ك ها  شا   ُة
ةحكااى ة  اارةجهً ام  اات  ،ةلااو صااُرح ة طةااتحع   تاارك طخلاارةا ام جاا ئ  ،(7)طارط  ااي
َح طةااتحع  ل (8)ةجهاام ةال  ااب  ،لناا   ااً طألئااا  طةااتوطش طألمااُرً (9)ةهقاال طاماا ا ،ةصعااح  

ةمقتضاى  (11)قا   طألةانوت ،(10)طههال ق اال ة شارح  ، مى طا ةا طالن ا جوز ةال ش   

                                                           

برام  ، باب صالو الليل ،  تاب األذان ، (147 1( صحيا البخاري )1)

باب  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (100 4وصحيا مسلم ) ، (731)

 (.781برام ) ، و وا ها في المس د ، استحباب صالو النافلة في بيته

 (.336 7( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.685 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 3)

 (.210 1أسنى المطالب للسني ي ) :( انظر4)

باب ما  ار في خروج النسار  ،  تاب الصالو ، (155 1( سنن أبي داود )5)

صحيا أبي داود  :انظر ، وصححه األلباني ، (567برام ) ، يلى المس د

 (.576برام ) ، (103 3)

 (.755برام ) ، (327 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )6)

 (.286 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.9 5والم موع للنووي ) ، (25 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر8)

 (.620 2( نهاية المطلب لل ويني )9)

 (.199 4( الم موع للنووي )10)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (822 1(  افي المحتاج لدسنوي )11)
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 مااو  ااو  ،الحتااا   طألهو اا  ؛ةااا س كاالا  ،كااها طهصاانف طةااتحع   طخلاارةا ام ناا  ى
 ت ةح ا  كا ن طينااع ماً طهسا جت  ومجا كثجر مجعجه أفضجل قولجهابارجل اك ن  صاو . 

صااهني طارجاال مااع طارجاال  ةا مااً صااهتل    ةإن كاا ن    ااتط  اقوااال  ، ك اار  هااو   ضاال
ةما  ك ار  هاو  حااب إا ، ةصاهني طارجال ماع طاارجمم  زكاى ماً صاهتل ماع طارجال ،ةحاته

ةكالط  ساقل  ة  إال لبدعجة إمامجه قولجه. (2)ةصححل ط ً حع ن (1)رةطه   و اطةا هللا ت  ا((
 ، تااي لااله طألحااوط  طهسااجت طاقم اال طينا  اا   ةا ،ط تقاا اه  ااتا ةجااو    اال طألركاا ن

 كهمهاا ُ ا ر أبهال   ضال  ،طينا    إال ماع لاله طألحاوط   ن مل  صل  (3)ق   طاسعكي
 ت  ااً طينا  ا  إما  اكوهال إم ماا    ة  أو تعطججل مسجتد قريجب لويبتجه قولجهماً طالهتارطا. 

  الل   إا مسجت طينا  ا   ، مو مل  ضر حبضوره مج    ،ألن طان س  ضرةن حبضوره
 اسااجت طيناااوطر  ،طينا  ااا ةإن طةااتوحي ة  ،(4)  ضاال  ااه  اااهل. ق ااال ة شااارح طههاال 

ةإن ت لااال  ،طألك ااار مج  ااا   ةا (7)ةق ااال ،لاااو   ضااال ماااع قمااا  طينااااع (6)ةق ااال ،(5)  ضااال
مااً      ااً قوااال  (8)هاا  رةر طارتمالت ؛وإدراك تكبججرية اإلاججرام فضججيلة قولججهطاقُراب. 

ة اارطشني  ،كتاب ااال  ارطش ن مااً طانا ر  ،صامى ه  ر  اام ُوما   ة مج  اا  ُاترك طاتكعاا ني طألةا
                                                           

 ، باب في فضل صالو ال ماعة ،  تاب الصالو ، (151 1( سنن أبي داود )1)

برام  ، (75 3صحيا أبي داود ) :انظر ، وحسنه األلباني ، (554برام )

(563.) 

باب ذ ر البيان بأن المأمومين  لما  ثروا  ، (405 5( صحيا ابن حبان )2)

 (.2056برام ) ،  ان ذل  أحب يلى ه ع  و ل

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (131 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.199 4( الم موع للنووي )4)

 (.328 2ري )الن م الوهاج للدمي :( ح ى الدميري فيه االتفاا. انظر5)

 (. 341 1( ح ار النووي في روضة الطالبين )6)

 (. 534 3( ح ار ابن الرفعة في  فاية النبيه )7)

(. 241برام ) ، باب في فضل الت بيرو األولى ، (7 2( سنن الترمذي )8)

 (.241برام ) ، (148 1صحيا سنن الترمذي ) :وحسنه األلباني. انظر
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  اتل  زطت  ،ألن  اا رني  اً َغ وُاَ   غام م جاا  متتوحا  ؛إهال مرةال ةق   ،مً طانت ق ((
وإمنججججا حتصججججل  قولججججه. ¢ ةقاااات رةت ةقتاااال  مااااى  هااااس قاااا   ،¢ مل ُااااترك  هساااا    ،م جااااا 

 اا لط كااو  ،إ اا  ج اال طاماا ا ا ااؤه  اال   اقوااال  ؛ابالشججتوال ابلتحججرم عقججب حتججرم إمامججه
ه اااا. إن  ،ةال  ااات ماااع لاااا   ن ُكاااون قااات حضااار تكعااا ني طامااا ا ،(1)متتاااٍ  م ااال  كااوةط((

ةشاااارح  (2)كااااا  جاااا ا  اااال ة طاتحق ااااٍ  ،من تاااال طاوةوةاااا   ااااً طات ق ااااب حصاااام  طاتضاااا م 
 ت  ثول ركججوع وقيجل ،ألهال حمال طاتكعا ني طألةا ؛إبدراك بعج  القيجام وقيجل. (3)طههال 

طاوجه ن   اً مل  ضر إحرطا ةللطن  ،ألن حكال حكا ق  مه  ؛ةلو ركوي طارك   طألةا
 ةإن  ارك طارك  .  ، هم  مً حضر ة  ر  قت   تتل  ض م  طاتكع ني ،طام ا

إلط  ق اااا     اقواااال  ؛ااااو  ااا ل  اااوص لاااله طاتكعااا ني مل ُ اااري  ماااى طاصاااح ح  فجججرع
 طاسااااك ن  ةطاوقاااا ر...(( ة تولاااا  ة ماااا كا ،أتتولاااا  ة هااااتا تساااا ون [أ66 ب]طاصااااهني  ااااه 

ةمقتضاى   ،ال ُ اري (5)قا   ة طا ا مل ،ةااو  ا ل  اوص طينا  ا  ،(4)طحلتُ  متتاٍ  م ال
ةصااارح  ااال لنااا  ة  (7)قااا   طألةااانوت ، هااال ُ اااري ةكاااها غااا ه ،ة طينا ااا  (6)كاااها طارط  اااي

 ت ةااو  والصحيح إدراك اجلماعة ما ي ُيسجّلم قولهة وطئت طاتا رقي.  ،ةطالهتص ر ،طهرشت

                                                           

باب ينما  ، اب صالو ال ماعة واسمامة ت ، (139 1( صحيا البخاري )1)

 تاب  ، (232 3وصحيا مسلم ) ، (688برام ) ،  عل اسمام ليؤتم به

 (.411برام ) ، باب ائتمام المأموم باسمام  ، الصالو

 (.260( التحقيق للنووي )ص2)

 (.207-206 6( الم موع للنووي )3)

برام  ، باب المشي يلى ال معة ،  تاب ال معة ، (7 2( صحيا البخاري )4)

باب   ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (410 3وصحيا مسلم ) ، (908)

 (.602برام ) ، والنهي عن يتيانها سعيا ، استحباب يتيان الصالو بواار وس ينة

 تحقيق  فهد بن سعيد المخلفي . ، (135الشامل البن الصباغ )ص( 5)

 (.612-611 4( فتا الع ي  للرافعي )6)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (827 1(  افي المحتاج لدسنوي )7)
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ألهل قت  ارك مع طام ا م  ُ تت ال  ل ةلو طان   ةتكع ني طاحرطا  حصام   ؛مل  مس م ل
ألن ماا  اةهناا  ال  ؛ هناا  ال حتصاال إال  رك اا  (2)ةطا اا ين ،(1)ااال  اال طينا  اا  كااا  اااو  ارك رك اا 

ةال  ارق ة إارطك طينا  ا  ابالقتاتطش ة جا ش ماً طاصاهني  ام  ن  ، تسب ال مً صهتل
ولُيخّفجججف اإلمججججام مجججع فعجججل األبعججججاو  قولجججهتاااتر  ااال ة آ ااار طاصاااهني  ة ة  ة اااا . ُق

 ا ن  ، ُكاا  ا  طانا س  م  تاف    اقواال  ؛ةلي م   تط طأل     مً طاسانً واهليئا 
ُساااتحب اإلمااا ا  ن  (3)قااا   طا ااا   ي ،متتاااٍ  م ااال  ااا ها طاكعااا  ةطاضااا  ف ةلط طحل جااا ((
مً طأل     ش ً   ةال مً ط  ً ص ةال ُقتصر  مى صتف طأللك ر ةطاقرطشني حب   ال ُرتك 

ةر ُااا  ة  ،(4)طههااال  ةحكااا ه ة شااارح ،طألقااال ةال ُساااتوة طألكاااال طهساااتحب امانتااارا
"ة رر ة كااال حااا      ُضااا   ة اب  قاااتر طينماااوس ة طاااارك تم طألةا ااام ةطأل اااُرم (5)طألا

اات   هاا   ًو ةرطشه اإلما ا  ن ُرتاال طات ااهت ةطاتسااع ح ةطاقارطشني  ة ُُ  شاا ً    قاتر ماا  ُاارر  ن َماا
ممً ُ قل اس هل قت  ممه  ن ُؤات م   م ل  ة ُُ ت ةكالا   رر اال ة طاقارطشني ةة طخلتال 
ةطار اااع  ن لكاااً ا تركااال طاكعااا  ةطاضااا  ف ةطا ق ااال ةإن مل ُت ااال  جااا ش مبااا   م ااال أب اااف 

أن إال  قولجججهلاااا  منااا ة امت ت اااف.  ¬ ماااا   ااال طا ااا   ي ،طألشااا  ش كرلااا  لاااا  اااال"
ال يرضى بتطويله حمصجورون  ال  ال ُساتحب ة ماى لاا  محماوط تلُو  ت  اه ُكاره طاتلُو

ألن  ؛ة   ااال طألةقااا ص ةمااارطا طهصااانف  ن ُكاااون طهاااهمومون رطضااام حمصاااوُرً طانااا  
ةاتااظ طاكتاا   ُقتضااي طالكتتاا ش  ،"إال  ن ُرضااى طينا ااع ةلااا حمصااورةن" (6) عاا رني ط اارر

 ا ن جهال حا  ا  ة ط تمتاوط ة طال ت ا ر  ة كا ن طهساجت ملرةقا   حب ا   ، رضى طااع ل
                                                           

 (.288 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

روضة الطالبين للنووي  :االه النووي. انظر ، ( وهو شاذ ضعي 2)

(1 341.) 

 (.188 1( األم للشافعي )3)

 (.228 4( الم موع للنووي )4)

 (.145-144 1( األم للشافعي )5)

 (.50( المحرر للرافعي )ص6)
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ُااااات ل ة طاصااااااهني مااااااً مل  ضاااااار  ةال مااااااع طاماااااا ا مل ُلااااااو  ابالتتاااااا ق. ق ااااااال ة شاااااارح 
 ت  ااا اهتا طحلضاااور ماااً  ةاااوطقها  ويكجججره التطويجججل ليلحججج  آاجججرون قولجججه. (1)طههااال 

ل   ،كره مع لالط طاقصات  عتةهال  ةاةإلط   ،ةاتقص لا [أ57 أ]ةحممتها امنهي  ً طاتلُو
ال ملمقا   كاا  ةاعٍ  ماو  طماٍ طاكرطلا  لناا   ،(2)ةلاو طهنصاو  ،  ساتت ا منال كرطلا  طاتلُو

ولو أاس يف الركوع أو التشهد األاري بداال ي يكجره انتظجاره يف  قولهك ن   صر. 
 ،هاملجج هب اسججتحباع انتظججار  وي يفججرب بجج  الجداال . قلججت ،األ هجر إن ي يبججالي فيججه

ااات طالقتاااتطش طااارق وهللا أعلجججم  اااً طه باااا  ن  (3)ةهقمااال طارط  اااي  حاااتل  ة طهتبااا ر ماااً ُُر
 (4)ةصاحح ة ط ارر ،ةمقتضى كهمل  ن طألك ُرً صححوط طاكرطلا  ،طخلهل ة طاكرطل 

 ،ُكاااره  حاااتمه  ،قااوالن ةق ااال ،ةطاقاااوالن ة طالةااتحع   ،ال ُكااره ج مااا     ااتمه . ةطا ااا ين
 ةق اااال ،اباقااااوام ة طاااااعلهن ةق اااال ،(5)ةصااااححه  ة شاااارح طههاااال  ،ُسااااتحب ةطا اااا ين

 ،(6)ةطارةضاا  ،ةصااحح طهصاانف طالةااتحع   ة طاكتاا   ،طاقااوالن ة طاركااوي اةن طات ااهت
 ،ةما  هقمال طارط  اي  انها  صاو  (8)قا   طألةانوت ، ً طألك ُرً (7)ةهقمل ة شرح طههل 
ةاههتباا ر شاارةط ة  ،تعلاال ةق اال ،طه ااهور  هاال ال تعلاال طاصااهني ة مااى طاقااو  اباكرطلاا 

  ن ك ن   رجا   مل  ، ن ُكون طين ئي اط ل طهسجت ت ع  طهصنف طاش رني إا ه .  حتل 
 ن ُقصاااات  اااال ابالحتساااا   ةطاتقاااار  إا هللا ت اااا ا اةن طةااااتا ا   طا اااا ين .ُنتبااااره ج ماااا   

تها مً قوال ،طاقمو   ة شارل    ن  ص   ضاها اصاتطق    ،"ةمل ُترق  م طاتط مم" ُة
                                                           

 (.229 4( الم موع للنووي )1)

 (.188 1( األم للشافعي )2)

 (.293 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.50( المحرر للرافعي )ص4)

 (.230 4الم موع للنووي ) (5)

 (.343 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.230 4( الم موع للنووي )7)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (834 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)
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اال الهتتاا ش قصاات طاقر اا . طا  ااا  ؛طمتنااع ج ماا     ، اا ن ابااامه كااره ج ماا    ، ن ال ُعاا امه ة طاتلُو
ه  اااااو ةعز ي  مااااى مج ااااع طاصااااهني ابهاااار ااااال   اااار  (1)ةضااااع  طاماااا ا طهع اغاااا  أبن ُلااااو  تلااااُو

ةإن كاا ن حب اا  ُبهاار ة طاركااوي ةال ُبهاار ة كاال  ، هاالط ممنااوي مناال ،حمسااوس ة طاكاال
ماً ُتصاتق  ماى    ةطةتتاوط اهةتحع    قاو  طانا   ،حمل طال تهل هو  ،طاصهني

 ا لط طةاتحع  طاصاهني اتحصا ل  ،ةحسانل (3)ةطارتمالت (2)رةطه   و اطةا للط   صمي م ل((
ةمقتضااااى إطهقاااال جاااارحين طخلااااهل ة طهنتاااارا  ن ج اااال  ،  سااااتحب لاااالط ،طا ااااوط  امغاااا 

ةأييت ما  ةاعٍ  قا   ،(4)ق اال طألةانوت ،ةلاو متجال ،طاضا  ة  حسً اماصمي ال اإلم ا
ة كل صهني شر     ه  طينا    إال  ن طاركوي طا ا ين ة طاكساول ال طهتبا ر   ال إل ال 

وال ينتظجر  قولجه. (5)ة حاس اب اا  لاي طامغا  طه رة ا  ، صل إبارطكل طارك    ماى طألظهار
ةإن كا ن  ،  ترك اباركوي ألهل إن ك ن قعل طاركوي ؛ ت ة غ  طاركوي ةطات هت يف غري ا

 لااارا طخلاااهل ة ةااا ئر  (7)ةق ااال ،(6) ع ات اااهت ُنااا    ضااا م  طينا  ااا  [ب66 ب]  اااته 
وكججج ا مجاعجججة يف األصجججح إعاددجججا مجججع مجاعجججة  ،ويسجججن للمصجججلي واجججده قولجججهطألركاا ن. 
ك اااف  هااا  إلط كااا ن  م ااا   مااارطش    ¢أل  لر  مقواااال  ، مااا  طهصااامي ةحاااته يجججدركها

 ا ن  اركتها   ،صال طاصاهني اوقتها  قم   ا  أتمرين  قا   ةقته   ق  ُؤ رةن طاصهني  ً 

                                                           

 (.378 2( نهاية المطلب لل ويني )1)

باب في ال مر في المس د  ،  تاب الصالو ، (157 1( سنن أبي داود )2)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (574رام )ب ، مرتين

 (.589( برام )116 3)

باب ما  ار في ال ماعة في مس د اد صلي فيه  ، (427 1( سنن الترمذي )3)

 (.220برام ) ، مرو

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (835 1( افي المحتاج لدسنوي )4)

 (.232 4الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.343 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

 (.231 4( ح ار النووي في الم موع )7)
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ماااً    ة مااا  طهصااامي ة مج  ااا   مقواااال  ،(1)رةطه مسااما   هنااا  اااا  ان مااا (( ،م هااا  صااال
طا  ا ش    ك ن ُصامي ماع رةاو  هللا ¢ةألن م  لط   ،ُتصتق  مى للط   صمي م ل((

ال تعساتحب طا ا اني  (3)ةق ال ،(2)متتٍ  م ل   صمي هبا تم  طاصهني(( ،مث ُرجع إا قومل
إن كااا ن ة طا  ه ااا  زحياني  ضااا م  اكاااون  (4) ق ااال ،حلصاااو  طاتضااا م  ؛هاااً صااامى ة مج  ااا 

ةصااححل ة  ،ةإال  ااه ،إم مهاا    مااا  ة  ةري  ة مج  تهاا   ك اار  ة مك هناا   شاارل   اا ا
 ،ةغ مهااا  امحاااتُ  هااال ال  ااارق  ااام طاصاااعح ةطا صااار  ةطاصاااح ح ة طهساااهاتم ،(5)طاكااا ة

 ةتق  ته طا  اني ابينا   

ق اااال ة  ،ةلاااي مساااتحع  ابالتتااا ق ،تقتضاااي  هااال ال تعساااً طا ااا اني ماااع ماااً   تتااال طينا  ااا 
ةطهارطا ابا ا اني طه اىن طامغاوت  ،امحاتُ  طهتقاتا ؛(7)ةجا ا  ال ة زحياني طارةضا  ،(6)طاكت ُ 

ةاساااقوط  ،(9)¢حلاااتُ     لر ؛وفرضجججه األوىل يف اجلديجججد قولجججه. (8)اةن طالصااالهحي

                                                           

باب  راهية  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (452 3( صحيا مسلم )1)

برام  ، وما يفعله المأموم يذا أخرها اسمام ، تأخير الصالو عن واتها المختار

(648.) 

باب يذا  ،  تاب صالو ال ماعة واسمامة ، (141 1( صحيا البخاري )2)

وصحيا  ، (700برام ) ، فخرج فصلى ، و ان للر ل حا ة ، طول اسمام

 (.465برام ) ، باب القرارو في العشار  ،  تاب الصالو ، (277 3مسلم )

 (.335 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )3)

 (.300 4( ح ى هذا الو ه الرافعي في فتا الع ي  )4)

 (.543 3( ح ار عنه ابن الرفعة في  فاية النبيه )5)

 (.541 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر6)

 (.344 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.336 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)

 (.646( سبق تخري ه في )ص9)
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 ،(1)ةهاص  م ال ة طاماهش ،ة تسب هللا ما  شا ش ،ةطاقتب طاتر  إحتُها  ،طخلل   هب 
كااال منهاااا   ااار  كتااارة    (3)ةق ااال ،اكا  ااا  ؛إن صااامى منتاااراط   ااا اتر  طا  ه ااا  (2)ةق ااال

ق اااال ة  ، ت ةإن قمنااا  ابينتُااات واألصجججح أنجججه ينجججوي ابلثانيجججة الفجججرو قولجججهطاكتااا حيص. 
ةإن قمناا  ابينتُاات  ، ماا  إن قمناا   غاا  طينتُاات هااور طاتاار  ،(5)ةطااالت ة طارةضاا  ،(4)ط اارر

ةط تا ره  ،ةال ُت ار  امتار  ،ُنوت طابهر  ة طا صار ما ه   ةطا  ين ، كلا   مى طألصح
ةلاال تعلاال  ،إن مل ُنااوه مل ُقااع  ااً طاتاار  ة طألصااح ة مااى طألة  ،(7)ةطهصاانف (6)طاماا ا

 ،ُت اا   اام  ن ُلمااٍ طان اا  ة اام  ن ُنااوت طاتااار  ةق اال ،  اال  ااهل ة ُنقمااب هتااه  
حكاا ه ة  ،ُنااوت  مااى طاقااوام إ اا اني ماا  صاامى  ة   اال ماا  صاامى ةقاا   طاق ضااي حساام

 اقوااال  ؛وإن قلنججا سججنة إال بعجج ر ، ت طينا  اا  وال راصججة يف تركهججا قولججه. (8)طاكت ُاا 
ماً حاتُ  ط اً  (9)رةطه ط اً م جال مً  ع طانتطش  ما أيتل  ه صهني ال إال ماً  الر((  

ةطا الر كاا  ُار ص ة طاارتك إبةاق ط طامث  ،(1)ةطحلا كا (10)ةصححل ط اً حعا ن ،¢ ع س
                                                           

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (301 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

(3 538.) 

 (.344 1( ح ار النووي في روضة الطالبين )2)

 (.336 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )3)

 (.50( المحرر للرافعي )ص4)

 (.344 1وضة الطالبين للنووي )( ر5)

 (.118 2( نهاية المطلب لل ويني )6)

 (.225 4( الم موع للنووي )7)

 (.540 3(  فاية النبيه البن الرفعة )8)

باب التاليظ في  ،  تاب المسا د وال ماعات ، (260 1( سنن ابن ما ة )9)

وصححه األلباني. صحيا سنن ابن ما ه  ، (793برام ) ، التخل  عن ال ماعة

(1 244.) 

باب ذ ر الخبر الدال على أن األمر حتم ال  ، (415 5( صحيا ابن حبان )10)

 (.2064برام ) ، ندب
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ةطاكرطلاا   مااى طاقااو  أبهناا  ةاان  ُكااون حمصااه  اتضاا م   ، مااى طاقااو  أبن طينا  اا   اار 
 (3)ةطها ةرات (2)ةك ن قصته طينا    اوال طا لر كا  ق اال طاقتا   ،طينا    إلط صمى منتراط  

اات   م اال قوااال  ،(5)ةطاغاا ط  (4)ةطااارةحيين إلط ماار  طا عاات  ة ةاا  ر كتااب هللا ااال مااً    ُة
ماً  (7) ه   ه  ة شرح طههال  ،(6)رةطه طاع  رت طا ال م  ك ن ُ امل صح ح   مق ا  ((

ة اااااااوز ضااااااااه  طات سااااااا   ،ةطار صااااااا  إبةاااااااك ن طخلااااااا ش ، ن  ضااااااا م  طينا  ااااااا  ال حتصااااااال
 ت ةصااوه كاا م   ُعااال   عججام كمطجججر قولجججهة ماا  اباتااتح   ا ااا ص طهاارت ص.  ،(8)ةطاتسااه ل

إلط    قاا   هؤلهاال ة ُااوا مج اا  ة ُااوا ملاا  ¢ألن ط ااً  عاا س ؛طا ااو  ااا ه  كاا ن  ة هناا رط  
 قال ،حي  مى طاصاهني قم   شهت  ن ال إال إال هللا ة شهت  ن حماتط  رةو  هللا  ه تقل

متتاااٍ  (( ُ ااا  طانااا   ،لاااا  ماااً لاااو  ااا  مااا  قااات   ااال   ةقااا   صاااموط ة   اااوتكا((
 ،(10)كااا  صااارح  ااال طارط  اااي  ،ُة ااارتط ة كاااون طهلااار  االرط   ن حتصااال منااال م اااق  ،(9) م اال

  مى للط ال ُ لر ابخلت ف  ،ابهلر طا تُت (1)ةالا  ق ته طه ةرات ،(11)ةص حب طاتنع ل
                                                                                                                                                             

 (.794برام ) ، (373 1( المستدر  على الصحيحين )1)

 (.248 2( نقله عنه الروياني في بحر المذهب )2)

 (.679 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 3)

 (.248 2( بحر المذهب للروياني )4)

 (.121)ص ( الخالصة للا الي5)

باب ي تب للمسافر مثل  ،  تاب ال هاد والسير ، (57 4( صحيا البخاري )6)

 (.2996برام ) ، ما  ان يعمل في اساامة

 (.203 4( الم موع للنووي )7)

 (.337 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)

باب الرخصة ين لم يحضر  ،  تاب ال معة ، (6 2( صحيا البخاري )9)

 تاب صالو  ، (17 4وصحيا مسلم ) ، (901برام ) ، ال معة في المطر

 (.699برام ) ، باب الصالو في الرحال في المطر   ، المسافرين واصرها

 (.307 4( فتا الع ي  للرافعي )10)

 (.198والمهذب للشيرا ي )ص ، (41( التنبيه للشيرا ي )ص11)
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  ً طألةاوطق كا ن  الرط  ة ةااو تقل ار طهلار ماً ةاقول  ،ةال ابا تُت إلط ك ن س اي ة ك ا
 ااً طاق ضااي حساام.  (2)حكاا ه ة طاكت ُاا  ،ألن طاغ اااب   اال طانج ةاا  ؛طينا اا  ةطينا  اا 

ااح  مث  ¢ألن ط ااً  ااار ؛أو ريججح عاصججفة ابلليججل قولججه  لن اباصااهني ة ا ماا  لطص  اارا  ةُر
كاا ن أيماار طهااؤلن إلط    إن رةااو  هللا    مث قاا   [ب57 أ] ال صااموط ة طارحاا      قاا  

 ،ةطااااُرح مؤه ااا  ،(3)متتاااٍ  م ااال  ال صاااموط ة طارحااا  (( ا مااا  لطص  ااارا  ةملااار  ُقاااو ك هااا  
ةمقتضاااى  ،ةطحااارتز هبااا   اااً طخلت تااا    هنااا  ا سااا   ااالرط  ابالتتااا ق ،(4)طا اااتُتني ةطا  صااات 

 ،ةطحاارتز ابام اال  ااً طانهاا ر ، هاال ال  اارق  اام  ن تكااون ابراني  ا ال  ع رتاال ة عاا رني طارط  ااي
ةمقتضااى  ، هناا   االر   اال  ُضاا    (5)ةة طاكت ُاا  ةجاال ،خلتاا  طه ااق  ؛  هناا  ا ساا   االرط    اال

ةق اااته   ضاااها  ،اطاااهق طألح اُاا  ؛إطهقاال  هااال ال  اارق ة طام ااال  ااام طهبمااا ةطهضااايش
طه تاا ر  ن كااه  مااً طابمااا  ةطاااوا ةطاااُرح   ن ط ااب طالااوت قاا   (6)ةة طههااا ص ،ابهبمااا

طهتجاال ة طاصااعح إحل قهاا  ابام اال ة لااا ؛ ألن ة  (7)طا ااتُتني  االر ابام اال. قاا   طألةاانوت
 ت  شججديد علججى الصججحيح [أ67 ب] وكجج ا واججل   قولججهطه ااق    هاا   شاات  مااً طهغاار . 

امكا ن طال تاتطا اال  ؛ هل ا س   الر (9)ةطا  ين ،(8)¢حلتُ  ط ً  ع س ؛ا ه  ك ن  ة هن رط  
                                                                                                                                                             

 (.687 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 1)

 (.283 4(  فاية النبيه البن الرفعة )2)

المطر  باب الرخصة  في ،  تاب األذان ، (134 1( صحيا البخاري )3)

 تاب  ، (15 4وصحيا مسلم ) ، (666برام ) ، والعلة أن يصلي في رحله

برام  ، باب الصالو في الرحال في المطر   ، صالو المسافرين واصرها

(697.) 

 (.339 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

 (.547 3 فاية النبيه البن الرفعة ) :( ح ار عن م لي. انظر5)

 (.598 3ي )( المهمات لدسنو6)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (849 1(  افي المحتاج لدسنوي )7)

 (.649( سبق تخري ه في )ص8)

 (.339 1( ح ار الدميري في الن م الوهاج )9)
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اااا  صاااارح  اااال طا ااااتُت ماااا  ال ُااااؤمً  ةطهاااارطا اباوحاااال ،ابان اااا   طهلعقاااا  ةصولاااا  م اااال طاتمُو
أو  قولجججه. (3) تاااتح طحلااا ش ةإةاااك هن  اغااا  راُ ااا  ةطاوحااال ،(2)ةجااا ا  ااال ة طاكت ُااا  ،(1)مج  ااا 

 ، ( 4) {جتحت هب مب خب حب جب هئ} اقوااااااال ت اااااا ا ؛اججججججاص كمججججججرو
ةال ُ اارتط كوهاال جمااوزط  امق ااوا ة  ،ةطهاارطا طهاار  طااالت ُ ااٍ طخلاارةا م اال كا ااق  طهلاار

ألن طه ااق   ؛(5)ق ااال طارط  ااي ، ت ااا ه  كاا ن  ة هناا رط   واججر  وبججرد  شججديدين قولججهطاصااهني. 
ات   ، ت صا ص شاتني طحلار ابابهار (6)ةصرح ة شرح طههال  ،  ها  ك ه ق  ة طهلر ُة
كا ن منا ات رةاو     قا   ¢ اً ط اً  اار (7)ما  رةطه   او اطةا ،اكون طاوا  الرط  ابانها ر

 تااتح  ةطاقاارني ، ال صااموط ة طارحاا  (( ُناا ات ابهتُناا  ة طام ماا  طهلاا ني ةطاغااتطني طاَقاار ني هللا 
 ن  (10)ةطارةضا  (9)ةة طا ارحم ،(8)ةلاو طااوا ،مً طاقر  ضا طاقا ل طاق ل طاع راني م تق 

                                                           

وأسنى  المطالب للس يني  ، (474 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر1)

(1 213 .) 

 (.545 3(  فاية النبيه البن الرفعة )2)

والنهاية في غريب الحديث واألثر   ،(1841 5الصحاح لل وهري ) :( انظر3)

 "وحل".:مادو ، (142 5البن األثير )

 .78سورو الحج ( 4)

 (.305 4( فتا الع ي  للرافعي )5)

 (.204 4( الم موع للنووي )6)

باب التخل  عن ال ماعة في  ،  تاب الصالو ، (279 1( سنن أبي داود )7)

وضع  يسنادر األلباني.  ، (1064برام ) ، الليلة الباردو أو الليلة المطيرو

 (. 199برام ) ، (406 1ضعي  سنن أبي داود ) :انظر

 ارر".:"مادو ، (221مختار الصحاح للرا ي )ص :( انظر8)

و]الشرح الصاير للرافعي  ، (311 4( فتا الع ي  للرافعي )9)

 مخطوط"."ب[151 1

 (.345 1( روضة الطالبين للنووي )10)
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وجججوع  قولججه. (1)ةلااو  صااو  اكااً طهصاانف تعااع ط اارر ،طحلاار ةطاااوا مااً طأل االطر طا  ماا 
ةال ُ رتط مع لا  حضور طال ا ا  ،(2) ت طا تُتًُ كا   و  ل ط رر وعطش  اهرين

 ،  هناا   الرطن ،ماً تق  اته ابحلضاور ةطاتوقا ن (4)ةطارةضا  (3)ةطا رط   ه    ه  ة طا ارح
اقواال  ؛ومدافعجة اجد ٍ  قولجه. (5)ةإن مل ُنضا  إا هاا  جاوي ةال  لا . ق اال ة طههاا ص

   ةطهااارطا متط  ااا   ،(6)متتاااٍ  م ااال ةال لاااو ُتط  ااال طأل ع ااا ن(( ،ال صاااهني حبضااارني ط ااا ا
واجوف  جاٍي علجى  قولجهةكلط متط    طااُرح.  ، حتمه  ةال ُ رتط طجتا  ها  كا    هال

حي رةو  هللا م  طا لر    ق ل  (7) نت    اطةا ¢ه  ة حتُ  ط ً  ع س ؛نفٍس أو مالٍ 
ألن ملمااٍ طخلااول  مااى طهاا    ؛ةطاتق  اات اباباا مل ال ح جاا  إا اال ، ااول  ة ماار (( قاا  

 ،(8)كاا  ق اال طارط  اي  ،ةال مت هات  اا  ،ةطاقتر  ماى طانا ر ، لر حىت  مى طخلع  ة طاتنور
 قولجججهةا ااال ة كهمااال طخلاااول  ماااى   ااال غااا ه  ة مااا   غااا ه ممااا   اااب طاااال   نااال. 

 ت ُ لر طه سر ة ترك طينا    إلط   ل مً مهزم  غرسل  نتسل  ومالزمة غرمي معسرٍ 
                                                           

 (.52فعي )ص( المحرر للرا1)

 المصدر السابق. :( انظر2)

 (.204 4( الم موع للنووي )3)

 (.345 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.300 3( المهمات لدسنوي )5)

باب  راهة  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (365 3( صحيا مسلم )6)

ة الصالو بحضرو الطعام الذي يريد أ له في الحال و راهة الصالو مر مدافع

ولم  ، وأما نسبته للبخاري فلم أا  عليه في صحيحه ، (560برام ) ، األخبثين

 أا  على من نسبه يليه. فلعله وهم. 

باب في التشديد في تر   ،  تاب الصالو ، (151 1( سنن أبي داود )7)

والصحيا أنه مواو  على ابن :"واال ابن الملقن ، (551برام ) ، ال ماعة

وصححه األلباني بلفظ:  ، (415 4البدر المنير البن الملقن ) :انظر ، ¢"عباس

صحيا أبي داود  :(. انظر(من سمر الندار فلم يأته فال صالو له يال من عذر))

 (. 560برام ) ، (66 3)

 (.307-306 4( فتا الع ي  للرافعي )8)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

655 

 ،ةمل ُكً ال    ن ر إب س ره  ة ك ه  ةاكً ال ُنت ع هب   ة ُ ٍ  م ل إحضا رل  ، ة  غ ه
ً مض ل إا م سرغربع م سر   غ   ةقوال ة ول  ةمت و  طهصتر حملةل تقتُره ،تنُو

 ت ك اقصا   ةحات  وعقوبة يرجى تركهجا إن تويجب أايمجا قولهمهزم  غرب م سر إحيه. 
ةغاا  لااا  مماا  ُقعاال طا تااو  ااهل ماا  ال ُقعماال كحاات طااا ان ةطاساارق  ةطا اار  إلط  ،طاقاالل

ةطهرطا  رج ش طارتك رجا ش طا تاو إلط  ،بةاو تغ    ،ةكلط م  ُقعل إلط مل ُرا طارتك ، ممه طام ا
ةإن كاا ن طهوجااب   ،ةإ اا  جاا ز طاتغ  ااب  ااً طاقصاا   ،ةااكً غم اال طهسااتحٍ اباتغ  ااب

اٍ إا ال.  ،ألن طا تو منتة  اماساتحٍ ؛كع ني  ت أبن ال  ات  وعجريّ  قولجهةطاتغ  اب طُر
رح لكاااالط  مماااال ة شاااا ،ألن  م اااال م ااااق  ة م اااا ل  غاااا   ااااو  ُم ااااٍ  اااال ؛ ااااواب  ُم ااااٍ  اااال

ةلاو ُقتضاي  ن طه تاو ة طامعا س   اتال طااا ُ اٍ  م ال تركها  حاىت ااو ط تا ا  ،(1)طههل 
 وههب لسفٍر مع رفقٍة تراجل قولهطخلرةا مع ة تر طا ورني  ق  مل تسق   نل طينا   . 

وأكجججل ذي  قولجججهةال ُت مااف  ااانها امتضاارر ةطالةاات ح  . ،  ت   ت مااف  ااً طينا  ااا 
 م  ت اناا   ة ا  تاا   مسااجتان ةا ق اات ة  ، وماا    ة  صااه   مااً  كاال  اقوااال  ؛ريججح كريججه

ةزطا  ،ماً حاتُ  جا  ر (2)متتاٍ  م ال   ن طههئك  تتهلر مم  ُتهلر منال  ناو آاا(( ،  تل
ماً    ةاتبال ،مً حتُ ل (3)ةرةطه طالوطين ة طه جا طاصغ  ،طاكرطث((   مسما ة رةطُ 

ةظااا لر طحلاااتُ   ،طحلاااتُ  ةطاتجااال..(( كااال لاااله طخلضااارةطص طا اااوا ةطاعصااال ةطاكااارطث 
ةطشااارتط ة  ،ةطه ااارةل طاكرطلااا  ،(4)ةقااا    ااال ط اااً طهنااالر ،ُقتضاااي حتااارب ا اااو  طهساااجت

ةلعكاار  ،ة مهمال طهصانف ط تااا اط   ماى  ن طهلعاوخ ال كرطلا  ة ر ال ، ن ُكاون ه ا    (5)ط ارر
                                                           

 (.206 4( الم موع للنووي )1)

اب ما ي  رر من الثوم ب ،  تاب األطعمة ، (81 7( صحيا البخاري )2)

 تاب المسا د ومواضر  ، (368 3وصحيا مسلم ) ، (5452برام ) ، والبقول

 (.564برام ) ، باب نهي من أ ل ثوما أو بصال أو  راثا أو نحوها ، الصالو

 (.22برام ) ، (20 1) ( المع م الصاير للطبراني3)

وماني المحتاج  ، (127 2( اسشرا  على مذاهب العلمار البن المنذر )4)

 (. 160 2ونهاية المحتاج للرملي ) ، (476 1للشربيني )

 (.52( المحرر للرافعي )ص5)
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ه  إال  هن  حتتاال اقمتها  ؛طا رط  حسً  ،(1)كاا  ق اال طارط  اي  ،ألهل ال صمو مً رطئح  كُر
ؤ اااال مماااا  لكاااار ةااااقوط طينا  اااا  اباع اااار ااااٍ طألةا (3)ةطاصاااان ن (2)ُة ةة  ،طهسااااتحكا  لُر

 (7)ةقا   ط اً طا اا ا ،(6)ةطاب لر  تا طاسقوط. ق ال طألةنوت ،طحتا   (5)ةطاو  (4)طينلطا
ةق اااات ة  ،(8)رةطه مسااااما ال ُااااورا مماااار   مااااى مصااااح((   اقوااااال  ؛طاصااااوط  طاسااااقوط

قاا    ،طا الر أبكال ما  اال رطئحا  أبن ال سكنال إزطاتها   غسال ةم  ينا  (10)ة صامه  (9)طارةضا 
ةال ُ ااالر ة  ،ةمقتضااا ه  ن طازطاااا  إلط  مكنااا  مب اااق  شاااتُتني ُاااؤمر هبااا  (11)ة طههاااا ص

 (1)ةطا اارح [ب67 ب] (12)ةلكاار ة طههااا ص ،طات مااف ةطاق اا س طهوط ااٍ امقوط اات  ه اال
                                                           

 (.312 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.17مختار الصحاح للرا ي )ص :نتن الفم. انظر :( البخر2)

وهو: رائحة  ، أي صار له صنان ، واد أصن  الر ل ، : ذفر اسبط( الصنان3)

 ، (2152 6الصحاح لل وهري ) :الماابن ومعاط  ال سم يذا فسد. انظر

 صنن".:"مادو ، (425 7منظور ) ولسان العرب البن

ويتناثر اللحم من  ، تتهافت منه األطرا  ، دار وبيل ، : بضم ال يم( ال ذام4)

و مع م لاة  ، (394 1المطلر على ألفاظ المقنر للبعلي ) :شدو التقيا. انظر

  ذم".:"( مادو161 1) الفقهار لقلع ي

تاج  :وهو بياض يظهر في ظاهر البدن. انظر ، : دار معرو ( البرص5)

 (.486 17العروس لل بيدي )

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (857 1(  افي المحتاج لدسنوي )6)

 مخطوط"."ب[200 1المهمات البن العماد ( ]التعقيبات على 7)

وال  ، وال طيرو ، باب ال عدوى ،  تاب السالم ، (325 7( صحيا مسلم )8)

برام  ، وال يورد ممرض على مصا ، وال غول ، وال نور ، وال صفر ، هامة

واد فات ذل   -( أيضا  137 8واد روار البخاري في صحيحه ) ، (2221)

 (.5771برام ) ، باب ال هامة ،  تاب الطب -لىعلى الشارح رحمه ه تعا

 (.346 1( روضة الطالبين للنووي )9)

 (.312 4( فتا الع ي  للرافعي )10)

 (.302 3( المهمات لدسنوي )11)

 ( المصدر السابق.12)
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 ت ةوطش   واضور قريب حمتضر قولهُقتضي طةت ن ش طه لةر ابألكل مً للط.  (2)حتُ    
ات   ƒ ألن ط اً  اار ؛ك ن ال مت هات  ا ال عال ةا  ت  اً ُز |تارك طينا ا  ةحضار  نات قُر

ةألهل ُتاهمل  غ عتال  نال  ك ار  ،(3)رةطه طاع  رت  حت طا  رني ه    و أبن طهوص قت ه    ل((
اابةة  ،مماا  ُتااهمل  تااوص طهاا   أو  قولججه. (4)طهامااوك ةطا ةجاا  ةطاصااهر ةطاصااتٍُ م ااىن طاقُر
  مااا  ن مااً  اا ل  مااى مااُرل  ط ااهك إلط غاا    ناال  االر ة تاارك  مججري  بججال متعهججد

ع    ة  جنع   ةإن   ،ألن إهق ل طهسما مً ط هك  ر  كت ُ  ؛طينا    ةوطش ك ن طهُرل قُر
 (5)  ألصااح ،عماامه  اارة  طاكتاا حيصكاا ن ُمحااٍ طهااُرل  غ عتاال ضااررر ظاا لر ال ُعماامه ا  اال م

طه ااغو   [أ58 أ]ةطهت هاات  ،ألن ا ااع طاضاارر  ااً طهسااما مااً طههااا ص ؛ هاال ُ االر  ُضاا   
ااا  ةصولااا  ك ه اااتةا.  ةلاااو صااات   ،م لاااول  ماااى حمتضااار أوأينجججس بجججه قولجججه  ااارطش طألاُة

ااب  ُاات   م اال قااو  ط اارر  ،"ةإ اا  ُكااون طاتاااُرل  االرط  إلط مل ُكااً اماااُرل مت هاات (6)اقُر
ع   م ر     مى طاو  ني  ة ك ن ُستههس  ل  هاو م الةر ةإال    ن ك ن ال مت هت   ن ك ن قُر

                                                                                                                                                             

 .تحقيق  محمد حسن محمد ، (858 1)لدسنوي   افي المحتاج (1)

‘ أ لت الثوم على عهد رسول ه  :))اال¢ ( وهو حديث المايرو بن شعبة 2)

‘ فدخلت معهم في الصالو فو د رسول ه  ، فأتيت المس د واد س بقت بر عة

من أ ل من هذر الش رو الخبيثة فال يقربن مصالنا حتى يذهب "ريحه فقال:

أاسمت علي  لما  ، فلما سلمت الت: يا رسول ه ، . فأتممت صالتي"ريحها

فأدخلتها في  مي حتى انتهيت يلى صدري فو در  ، يدر فناولني ، أعطيتني يد 

((. أخر ه البيهقي في السنن "أو أرى ل  عذرا ، ين ل  عذرا"فقال: ، معصوبا

وأخر ه  ابن حبان في صحيحه  ، (5061برام ) ، (110 3ال برى )

وصححه األلباني في التعليقات الحسان على  ، (2095برام ) ، (450 5)

 (.2092برام ) ، (474 3صحيا ابن حبان )

 ، باب فضل من شهد بدرا   ،  تاب الماا ي  ، (80 5( صحيا البخاري )3)

 (.3990برام )

 (.606 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.490 4والم موع للنووي ) ، (606 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.52( المحرر للرافعي )ص6)
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ةحضور قُرب حمتضرط   ةأيهس  ل  ة مُرل  ه مت هت التضح ةزط  إُه ا   مو ق   ، ه"
اااب  مااا  ط ااارت   م ااال ماااً  ن كهمااال ُقتضاااي  ن طات ماااف اُنااا س طهاااُرل  ااالر ة طاقُر

 ةطألجن  ةا س كلا .

إ   ُتجل  ن تكون لله طأل الطر مساقل ر الماب طينا  ا  ة حاٍ ماً ال ُتاهتى اال   تنبيه
ألن طالهتارطا  ؛ةإن حصال طا ا  ر  غا ه ،  ن أتتى مل ُساق   نال طالماب ،إق مته  ة   تل
 (2)ةقاا   ة طههااا ص ،(1)ةإن قمناا  إن طينا  اا  ةاان . ق ااال طألةاانوت ،طارجاالمكاارةه ة حااٍ 

ةقاات ُعقاا   لااا  طخلااهل  ناات  ، اا ن قمناا   اار  طهعااىن  مااى ةااقوطه  إبق متهاا  ة طاع ااوص
  .  ن ت لر ةجع  إق مته  ة طاع وص قل     ،إمك هن  ة طهسجت

مً طأل الطر  ن ُكاون انشات ضا ا  ُرجاو طابتار هبا  ااو تارك طينا  ا   ة ةجات ماً   اامتة
غصااب م ااال ة رطا طةاارتاطاه منااال  ة غمعاا  طان اا س ةطانااوا إن طهتبااار طينا  اا  ةمنهاا  طا ا اااا  

ر (3)طهترط ة  ل حتُ  صح ح ةطاساً   ً طال  ئر.  (4)ةكوهل مهتا   هقمل ة طاتحُر

  

                                                           

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (861 1)(  افي المحتاج لدسنوي 1)

 (304 3( المهمات لدسنوي )2)

باب صالو الضحى  ، (  تاب الته د58 2( أخرج البخاري في صحيحه )3)

اال: سمعت أنس بن مال   ، ( عن أنس بن سيرين1179في الحضر برام )

يني ال ‘: للنبي  -و ان ضخما   -اال: اال ر ل من األنصار  ، ¢األنصاري

فدعار يلى بيته ونضا له طر   ، طعاما‘ فصنر للنبي  ، ستطير الصالو مع أ

 «.فصلى عليه ر عتين» ، حصير بمار

 (. 333 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )4)
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 فصل ]في صفات األئمة[

 قات لالط طاتصال هاا  ُ ارتط ة طاما ا ةماا   ال يصجح اقتجداؤه  ججن يعلجم بطجالن صججالته 
 اه  اوز  ،   ارتط  ن ُكاون مساما   طا لرط   اً طحلاتث ةطخلعا  غا   ماي   ،ُستحب   ل

ألن طالقتتطش  ل  ري  ً صح  صاهتل.  ؛طالقتتطش مبً  عما  هل ك  رر  ة حمتثر  ة متنجسر 
إلط ط تقات طهاهموا  لاهن صاهني  ااتلفجا يف القبلجة أو إان ج  أو يعتقده كمتتهجَدين قوله
ةإن كا ن  ، ا ن كا ن لاا  ال ته هاا  ة طاتارةي  سا هيت ،ةطام ا ُ تقت صحته  ،طام ا

 اه  اوز ألحاتمه   ،اغ ه كا  إلط ط تمف طجته امه  ة طاقعم   ة ة إانشُاً طا لرر ة اسر 
ةكاااالط اااااو ط تمااااف  ، لااااهن صااااهني صاااا حعل ألن كااااه   منهااااا  ُ تقاااات ؛ ن ُقتااااتت اب  اااار

ةقاات صاارح  ،طجتهاا ا  ك اار مااً ط ناام ة طاقعماا   ة ة طألةطين إلط كاا ن طالاا لر منهاا  ةطحااتط  
ً  امغ ااااب ال طحلكاااا طينااا زا اغااا  اا ااال.  ،(1)ابهسااهاتم ة ط ااارر ةطهااارطا ابال تقااا ا لنااا  طاباا

 ت إلط  ام للنتاسجججةفجججإن تعجججدد الطجججاهر فاألصجججح الصجججحة مجججا ي يتعججج  إانء اإلمججج قولجججه
ً  كاال  ةطحاات   ،ت ااتاص ط ه اا  ةط تهااتةن أبن ك هاا   ه اا   ماا ه  ةطالاا لر منهاا  ط ناا ن ةظاا

ةمل ُباااً شااا ً   ة طاعااا قي جااا ز اكااال  مااانها طالقتاااتطش مباااً شااا ش ماااً  ،طهااا رني إانئااال   صااا 
اكااً مااً طقتااتر  ،ألن طألصاال  ااتا ةصااو  طهتاانجس إا طاانش ؛(2)صاا حع ل  مااى طألصااح

 ماااو طقتاااتر هباااا  ة صاااهتم   ااا ا  ،ات ااام  طانج ةااا    ااال ،طمتناااع طقتاااتطؤه اب  ااار وطحااات  
فججإن  ججّن اهججارة إانء غججريه  قولججهُ  ااتمه  اهشااتع ه.  (3)ةق اال ،ط  اارني  قاا   مااى طألصااح

ً  طها رني إانش هتسال  اقتدى بجه قطعجا   ً    ةا  إانش  ،كاا   اوز اال  ن ُصامي إلط ظا ةإن ظا
فلجو اشجتبه ةسجة  فيهجا لجس علجى ةسجٍة فظجّن كجل  قولجه. غ ه طمتنع طالقتتطش  ل قل ا   

 ،ففججي األصججح يعيججدون العشججاء إال إمامهججا ،اهججارة إانء فتوضججأ بججه وأّم كججل يف صججالة
 حاتل   اسر ةظاً كال ةطحات   ات طالجتها ا  ،ُ   إلط ك ه  ط ه   مخسا  فيعيد املورع

                                                           

 (.52( المحرر للرافعي )ص1)

 (.315 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 ألبي يسحاا.( اوال  345 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )3)
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ً  شا ً   ة طألر  ا  ة ا  كال ةطحات ة صاهني اباعا قم ة اتؤةط  ،طه رني إانئال  توضاه  ال ةمل ُبا
ٍ   ؛  ألصااح  هنااا ُ  ااتةن طا  اا ش ،اباصااعح ألهنااا ُ  اااون  ن طانج ةاا  قاات ت   ناا  ة حاا

ألن طاضا     ن كال  ؛ ل ُ  ت طهغر  ،ألهل ُ تقت طه رني إانئل ؛إم مه  ةال ُ  تل  طام ا
ُ  اات كاال ماانها طألر ااع طاااا كاا ن مهموماا    (2)ةق اال ،(1)  اال   اا ط  ةطحاات ُ  اات ماا  كاا ن مهموماا   

اااع  ماااى تصاااح ح صاااح  طالقتاااتطش ة طهساااها   ةقواااال ،  هااا   ماااو اباتااا ش ُتهاااا  ن لااالط تتُر
إانشطن  سا ن صااح  صاهني كاال ةطحات  ماانها  [أ68 ب] ةاااو ك ها  ة طخلاساا  ،قعمها 

 ،صاح   ماف ةطحات   قا ةاو ك ن   ه   ه    سا   ، مف ط نم ة لم   مف ط نم
ولو اقتجدى  قوله. (3)  مى طألةجل ة ط ه   ،ةتن كرةه ،ةاو  ع صوص حتث  م مخس 

فاألصجح الصجحة يف الفصجد دون املجس اعتبجارا   ،شافعي لنفي مجس فرججه أو افتصجد
كاااا  ااااو ط تماااف طجتهااا ا رجمااام ة طاقعمااا   ة طألةطين ال ُقتاااتت  حاااتمه    بنيّجججة املقتجججدى

ألهاال  ؛ُصااح ة طهااس اةن طاتصاات ط تعاا رط   ن اا  طاماا ا (4)ةطا اا ين ،اب  اار ط تعاا رط  اب تقاا اه
ة لاؤه غا  مقلاوي  ،  هل ُرر صاحته  ،ُرر  هل مته ب ة طاتصت ةصوه  هل طهس

ال ُصح  (7)ةق   طألةت ل   و إةح ق ،(6)طام ا طاعمق  ةصححل  ،(5)ةط ت ره طاسعكي ، ل
 ،ألهال أييت هبا   ماى ط تقا ا طانتم ا  ؛ةإن ح  ظ  ماى مج اع طاوطجعا ص ،طالقتتطش ابه  اف

                                                           

 (.316 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

( عن صاحب التلخيص وأبي 346 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )2)

 يسحاا.

 المصدر السابق. :( انظر3)

وهو المنصوص وعليه ال مهور وعمل الناس في  ، ( ويلى هذا ذهب القفال4)

هم يصلون خل  المخال  فلم ي ل الصحابة وغير ، األعصار مر الخال  بينهم

 (.347 2الن م الوهاج للدميري ) :وين تر  وا ب ا عندهم. انظر

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (166 1( االبتهاج للسب ي )5)

 لم أا  عليه. ( 6)

 (.347 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر7)
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ُصح طالقتتطش  او   ةق ل ،ةإال  ه ،ةطألصح إن  مان  إت  هل اباوطجع ص  ة شككن  صح
ةقاااااا    ،(1)ةطةتحسااااانل طارط  اااااي ،هطألمااااار  ة انئعااااال ماااااع تركااااال   ااااال طاوطجعااااا ص اةن غااااا  

مل ُقل  حت ماً طألصاح     اا    ماا  صاح  طاقاتةني ملمقا   ةاوطش تارك ةطجعا    (2)طاسعكي
 ،ة ط تقا ا طاما ا ةطهااهموا حاىت  هال اااو ماس  ةمل ُتتصات  ة ط تصاات ةمل ساس تصاح صااهتل

ً  اكاا ،ةإن كاا ن مقتضااى إطااهق طهصاانف ة طارةضاا  ةغ لاا  ة  اال كااها طارط  ااي ُومهاال
ةطهاتطر  ماى تارك  ،ةل كار طهصان ف امااس  م ا  ر  ،كهمها ة تتص ل مه ل طخلهل ُنت ل

ً  ة ط تق ا طهقتتت ةااو  او  ،(3)ط تع رط   ن  ا  طهقتاتت زحياني  ماى ط ارر ةقوال ،شرط   ة رك
 (4)قاا   طاسااعكي ، ت ة حاا   قتةتاال وال تصججح قججدوة  قتججد قولججهابال تقاا ا اكاا ن  ةا. 

ةكلط او ش  ة  هل مهموا  ا ال  ة م  طقتتطش طان س أب   كر  ، صح  ن  طامج ي   لهقل 
   مف طان (5)   هنا ك هوط مقتاتًُ ابانا    وال  قولجه .ة  او كر ُساا ها طاتكعا

 ت ال ُصااح طالقتااتطش مبااً ال تغاا  صااهتل  ااً طاقضاا ش    ججن يلزمججه إعججادة  كمقججيٍم تججيمم
؛ [ب58 أ] ة  قاات طالهااوُرً ةصومهاا  ةااوطش كاا ن م ماال  ا ال ،كاا هق ا طهتاا اا ا ااتا طهاا ش

 اوز  ةق ال ،ةإ ا   تاى هبا  حلرما  طاوقا  ،ألن  تا طال تاتطا هبا  تات   ماى  هنا  ك ات ةاتني
وال قججارئ ثمججّي يف  قولججه. (6)طاعمق اا ةرجحاال طاماا ا  ،هااً لااو ة م اال ح ااال طالقتااتطش  اال

سً طاقرطشني  ،ألن طام ا  صتا حتا ل طاقرطشني  ً طههموا إلط  اركل رطك     ؛اجلديد   لط مل  ع

                                                           

 (.314 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (166 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.53( المحرر للرافعي )ص3)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (166 1( االبتهاج للسب ي )4)

باب: الر ل يأتم  ،  تاب األذان ، (144 1( أخر ه البخاري في صحيحه )5)

 تاب  ، (237 3وصحيا مسلم ) ، (713برام ) ، باسمام ويأتم الناس بالمأموم

وغيرهما  ،   اسمام يذا عرض له عذر من مرض وسفرباب استخال ، الصالو

 (. 418برام ) ، من يصلي بالناس

 (. 360 2) تحفة المحتاج البن ح ر الهيتمي :( انظر6)
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 ،إن ك ها  طاصاهني ةاُر  صاح  طالقتاتطش (1)ةصارح  ال ة ط ارر ،ةطاقتب ،مل ُصمح امتحال
ا   نا ش   ماى طاقاتب ة  ن طهاهموا ال ُقار  ة ،ةإال  ه  ما   ، ال ُتحاال  نال طاما ا ،طينهُر

 ، اال خماارا  ه اا   هاا    هااال ، ماا س قااتس    ،طاقااو  اباصااح  ملمقاا   ةاارُ   ك هاا   ة جهرُ اا 
ًر سكااً طااات ما   اال (2)ةحماال طخلااهل  اا ن  ، اا اً مل ُل ة اال اساا هل  ة ط ة اال ةمل ساال زماا

قال ُقتضاي جارحين ةإطه ،اوجاو  طا ا اني  م ال ؛ مكً ةقص ر مل ُصاح طالقتاتطش  ال ج ما   
ةلااو ُقتضااى  ،طخلااهل ةااوطشر  مااا طهااهموا كااون طاماا ا  م  اا   حاا   طالقتااتطش  ة   اات طاسااها

وهججو مججن خُيججّل لججرٍف أو  قولججهإن  مااال  ةال  مل ُصااح ج ماا  .  (4)ةق اال ،(3)إطااهق طيناهااور
ُل ة اااال "ال   قوااااال (5)ة اااالط  ااااو ة ط اااارر ، ت  جاااا ط  ال ط ت اااا رط  تشججججديدٍة مججججن الفاحتججججة 

ةطا ه  ابات اتُت إ اه ر  ،ة ها مً كهمل مً ال  سً طات حت   لُرٍ طألةا ،اس هل"
 ن مااً   ااً طاق ضااي حساام (6)ةة طاكت ُاا  ،  كااون طألة  ك   اا    ،حباارل   ُضاا   كااا  ةااعٍ

مااً  (7)ةطألماي ة طامغا  ،ُت الر  م ال طهع اغاا  ة طات اتُت تصاح طاصااهني  متال ماع طاكرطلاا 
 ةطةت ال ة للط جم زط .  ،هسع  إا طألا  كههل  مى طحل ا  طاا ةاتتل  مل  م ه  ،ال ُكتب

مااً  سااً ةااعع آحيص مااً غاا  طات حتاا  مااع مااً ال  سااً إال طااالكر ك اقاا رئ مااع   فججرع
 . (8)طألمي ق ال ة شرح طههل 

                                                           

 (.53( المحرر للرافعي )ص1)

و فاية األخيار للحصني  ، (348 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

(1 132  .) 

 (.  349 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

 (.  746 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( االه الماوردي. انظر4)

 (.53( المحرر للرافعي )ص5)

 (.35 4(  فاية النبيه البن الرفعة )6)

ألفاظ وتحرير  ، (47مع م المقاييس في اللاة البن فارس )ص :( انظر7)

 أم"."مادو ، (332التنبيه للنووي )ص

 (.268 4( الم موع للنووي )8)
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ةلاو  ، ت ةمً طألمي  طألرص  ابات ش طه نا ني طه اتاني ومنه أر ٌّ يُدغم يف غري موضعه قوله
 ت حبارل  ك اسام ابا ا ش طه م ا   وألثي يبدل ارفجا   ،(1)طالت ُتغا ة غ  موضع طااغ ا

 هل ااو قا   ط اات ه  ت اب ا ش مل  ةة طاكت ُ   ً طاق ضي حسم ،ةطارطش اباغم طه جا 
اا   هااو  ا اامه ةطهاار ني ا غاا شةإال ا اامه ابه م اا  ُقاا   ا اامه اباكساار  ،ُضاار . (2)ُم اامه ا غاا   اباتحُر
 ،ةطألرص  ابألرص    ،ألهنا  متس ةحين ؛ ت ُصح طقتتطش طألمي  أبمي   م مل ويصح  ثله قوله

طيناااا ا اباااااعلهن إلط  (4)ةطهصاااانف (3)ةمقتضااااى كااااها طارط  ااااي ،ةطألا اااامه ابألا اااامه إلط طةااااتوحي
ة جاارطه ة طام حاااً  ،جاااوطز طالقتااتطش إلط ط تمتااا  ة حماال طام غااا  (5)ةحكاااى طهاا ةرات ،ط تمتاا 
رتاا   ه   والفأفاءةلو مً ُكرر طات ش  ويكره ابلتمتام قوله ُض  .  ةلو مً ُكرر طات ش ُة

ةجاااال  ،[ب68 ب]ةكاااالا  طاااااو ةطش طااااالت ُكاااارر طاااااوطة ،ةلااااو هبااااا تم ةابهاااات ة آ ااااره
اااااتةن زحياني لاااااا ،طاصاااااح   هناااااا ال ُنقصاااااون شااااا ً     ُ  ،ة مااااا  طاكرطلااااا  ،م ااااالةرةن   هااااا  ُة

اال  قولججهةال  اارق ة لااا   اام  ن ُكااون ة طات حتاا   ة غ لاا .  ،ةطانتاارني طالع   اا  ، ممتلُو
ألن  ؛ ت طاااالت ال ُغااا  حلنااال طه اااىن كجااار طااااتط   ة ر اااع ط ااا ش ماااً طحلاااات ه والالاجججن

 ،(6)طخللااه ة طا اارط  ةطامحااً ،ة اارا ت ااات لااا  مااع صااح  طاصااهني ،مااتاو  طامتااظ ابق
ألهاال ال  اارق  ؛ ه تااال طهصاانف ،ةلااو ُقتضااي طاك اارني ة طامحااً ،ابامحاا ن (7)ة او ة ط اارر

                                                           

وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي  ، (318 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 (.79)ص

ولسان العرب البن منظور  ، (1325 4الصحاح لل وهري ) :( انظر2)

 لثغ"."مادو ، (235 12)

 (.319 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.267 4( الم موع للنووي )4)

 (.736 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 5)

والنهاية في غريب الحديث  ، (248مختار الصحاح للرا ي )ص :( انظر6)

 لحن"."مادو ، (208 4واألثر )

 (.53( المحرر للرافعي )ص7)
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فججإن غججرّي معججع ك أنعمججت بضججم أو   قولججهة كرطلاا  طالقتااتطش  اال  اام ك اا  طامحااً ةقم ماال. 
ألهاال  ؛ ت إلط كاا ن طاعاا قي مااً طاوقاا  ُسااع طااات ما كسججر أبطججل صججالة مججن أمكنججه الججتعلم

قضاي ، هما  إلط قص اار ة طاات م ا ةضا ق طاوقا   ناال ،اا س  قارآن ةال  ااوز  ،  هال ُصامي ُة
ؤ ل مً طاعلهن ابامحً طهغ   اما ىن طاعلهن ابامحً طهعلل اما اىن ماً  ،طالقتتطش  ل ُة

لاالط ال ُساااى  (2)قاا   طاسااعكي .(1)ةقاات صاارح  اال ة ط اارر ،ك هسااتقم ابانااون  ،اب   ةا
 قولججهألهاال  ةااق  حر اا   مااً طات حتاا .  ؛ةال  تاا ا إا لكااره ، اال إ ااتط  حاارل حباارل ،حلناا   

 ت  فكججأميٍّ  ،فججإن كججان يف الفاحتججة ،فججإن عتججز لسججانه أو ي  جج  زمججن إمكججان تعلمججه
 ،ةصااهني صااح ح طامساا ن  متاال كصااهني قاا رئ  مااف  مااي ، صااهني م ماال  متاال صااح ح 

 ااا ن كااا ن مساااما    ،(4)ةغااا ه (3)طاااا مً ُ تاااو ماااً إةاااها طاكااا  ر كاااا  ق اااال طاعغاااوتةمضاااي 
ً  طاتا  اا  (5)قاا   طألةاانوت ، صاام     ألن طألركاا ن ةطا اارةط ال  اارق  ؛  اباا لر ط تعاا ره مااً ةاا

ةقا    ،ةال طالقتاتطش  ال ، اه تصاح صاهني طها ا  إلط  مكنال طاات ما ،  ه   م طاعا امه ةطاصا 
 قولجه ،ألن طاتكم اف مل ُتوجال  م ال ؛طاوجل ط تع ر طامكا ن ماً حام طاعماو  (6)ط ً طا ا ا

 ألن ترك طاسورني ج ئ . ؛فتصح صالته والقدوة به ت ةإن ك ن ة غ  طات حت .  وإال

طاات ما ال  ارق  ن  لهن طاصهني ة ماً  مكنال  (1)ةطارط  ي (7)مقتضى كها طهصنف  تنبيه
ة ما  ماع طا جا   ة طينهال  ة  ،ةلو كلا  ة طاق ار طا  مل طا  مت ،  ل  م طات حت  ةغ ل 

                                                           

 المر ر السابق. :( انظر1)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (147 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.81 2( التهذيب للباوي )3)

 ونهاية المحتاج للرملي ، (482 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر4)

(2 172.) 

 ، (877 1و افي المحتاج لدسنوي ) ، (309 3( المهمات لدسنوي )5)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. 

 مخطوط"."ب[202 1التعقيبات على المهمات البن العماد] (6)

 (.268 4( الم موع للنووي )7)
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ألن طاكاها طا سا  هبالط  ؛صوه (3)ةة طاع  ن ،(2)ق ال طام ا ، ه ُضر غ  طات حت  ،طانس  ن
 ألهن  ركً.  ؛  ضر ،ةإن ك ن ة طات حت  ،طا رط ال ُقتح ة طاصهني

طألصاال ة منااع طقتااتطش طارجاال  وال تصججح قججدوة رجججٍل وال انثججى ابمججرأٍة وال انثججى قولججه
ً  طماار نير  ، ال   قاا    ن طاناا   ¢مااً حااتُ  جاا  ر (4)ابهاار ني ماا  رةر ط ااً م جاا  ال تااؤم

ةطقتااتطش طخلن ااى  ،ينااوطز كوهاال طماار ني ؛ةستنااع طقتااتطش طارجاال ابخلن ااى طه ااكل  ُضاا    ،رجااه ((
الحتاا   كاون طاما ا طمار ني ةطهاهموا  ؛ةال ُقتتت طخلن ى ابخلن ى ،ينوطز كوهل رجه   ؛ابهر ني
صااح طقتااتطش طهاار ني ابهاار ني ،رجااه   رةطه   ماار  ا  ةرقاا   ن تااؤا  لاال اطرلاا ((  ألن طاناا   ؛ُة

صااح طقتااتطؤل  ابخلن ااى ،(6)ةطحلاا كا (5)  ااو اطةا  مااو  ،ألن  ةااو   حوطااال  ن ُكااون طماار ني ؛ُة
ةإن ابها   هو تال جا ز طقتاتطؤه ابهار ني  ،لكورتل ج ز امرجا   طالقتاتطش  ال ماع طاكرطلا ابه  

ةااااو  اااو طهصااانف اباااالكر  ،(9)ةغااا ه (8)تع ااا   اماااا ةرات ،(7)ماااع طاكرطلااا . ق اااال ة طاكت ُااا 
 ويصججح للمتوضججت ابملتججيمم قولججهةابه ااكل ا  اارا طاوطضااح اكاا ن  ةا.  ،ا تناا ة  طاصاا 

ةكاااالط  ،ألهناااا  معغون اااا   ااااً طاقضاااا ش ؛و اسججججح افججججفّ  ، ت طااااالت ال  ااااب  م اااال طاقضاااا ش
                                                                                                                                                             

 (.336 3( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.380 2( نهاية المطلب لل ويني )2)

 (.409 2( البيان للعمراني )3)

باب فرض  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (343 1( سنن ابن ما ة )4)

ضعي  سنن ابن ما ة  :وضعفه األلباني. انظر ، (1081برام ) ، ال معة

 (.1090برام ) ، (84 1)

برام  ، باب يمامة النسار ،  تاب الصالو ، (161 1( سنن أبي داود )5)

 (.606برام ) ، (144 3وحسنه األلباني. انظر: صحيا أبي داود ) ، (592)

 (.730برام ) ، (320 1( المستدر  على الصحيحين )6)

 (.29 4ة النبيه البن الرفعة )(  فاي7)

 (.740 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 8)

وبحر المذهب للروياني  ، (1092 2التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر9)

(2 262.) 
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 ماا  اباق  اات   هاال  وللقججا م ابلقاعججد واملضججطتع ،طهسااتنجي ابهاا ش ابهسااتنجي طألحجاا ر
  ))  (2)قاا   طاع هقااي ،(1)متتااٍ  م اال صاامى ة ماار  موتاال ق  ااتط  ة  ااو كر ةطاناا س ق  ماا 

ُاااوا  [أ59 أ]ضاااحى  ةتاااوة  ،طاساااع   ة طألحااات ةكااا ن لاااا  ة صاااهني طابهااار ُاااوا
ة ماا   ،(3) صااموط جموةاا    مج ااون(( ،ةإلط صاامى ج اساا       كاا ن انةاا    اقوااال  ،طا ناام

كااا  ق ااال   ،ةال  اارق  اام  ن أييت اباركااوي ةطاسااجوا  ة ُااوم  هبااا  ،ابهضاالجع  ع اق اا س
ؤ ل مً كهمل ،(4)طهتو  وللكامل  قولهجوطز طقتتطش طاق  ت ابهضلجع  لُرٍ طألةا.  ُة

كا ن    كسار طاها ¢ ا ن  اارة  اً ةاما  ، ما  اباصا  ابلصج  والعبجد  ت طاع امه طحلر
ة ما   ،(5)رةطه طاع ا رت ةلو ط ً ة    ة ةعع  ةنم(( ،ُؤا قومل  مى  هت رةو  هللا 

 ،ةال كرطلا  ة لاا  ،(6)رةطه طاع  رت   ك ن ُؤمه   عتل  لكوطن((~ابا عت   ن   ئ  
 مااو   ، ن ط ااً  اا طن جاا ا ة طامل ااف اباكرطلاا  (7)ةحكااى طألةاانوت ،اكااً طحلاار   ةا مناال
  ،ةإن كاا ن  قاار  ة  قاال ،ةطاعاا امه  ةا مااً طاصا  ، هناا  ةااوطش (8)  ألصااح ،كا ن طا عاات  ق هاا   
ةكااها طارط  ااي  ،اإلمجاا ي  مااى صااح  طالقتااتطش اباعاا امه  ااهل طاصاا  (9)كااا  ق ااال طارط  ااي

                                                           

 (.659ي )صف( سبق تخري ه 1)

 (.5087برام ) ، (118 3( السنن ال برى للبيهقي )2)

 ، باب ينما  عل اسمام ليؤتم به ،  تاب األذان ، (139 1( صحيا البخاري )3)

باب باب ائتمام  ،  تاب الصالو ، (235 1وصحيا مسلم ) ، (689برام )

 (. 414م باسمام برام )المأمو

 تحقيق  نسرين حمادي. ، (449 1( تتمة اسبانة للمتولي )4)

 (.4302باب برام ) ،  تاب الماا ي ، (150 5( صحيا البخاري )5)

 ، باب يمامة العبد والمولى ،  تاب األذان ، (140 1( صحيا البخاري )6)

 معلقا .

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (881 1(  افي المحتاج لدسنوي )7)

 (.354 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)

 (.327 4( فتا الع ي  للرافعي )9)
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لي ،م اا ر   ااتا طاكرطلااا  ةطا عااات  ، كااره إم مااا  طاغااها طااالت مل  اااتما. طهتهااى (1)ةة طاعااُو
ة ااااااااوز طقتااااااااتطش طاك ماااااااال مبااااااااً طجتاااااااااع   اااااااال طاصاااااااا   ،طاعاااااااا امه  ةا مااااااااً طاصاااااااا  طحلاااااااار

 ،ألن طأل اااى    اااع ؛الججنصواألعمجججى والبصججري سججواء علجججى  قولججهةطااار  ق. [أ69 ب]
طاعصا   ةا  (3)ةق ال ،طأل ااى  ةا اما اىن طألة  (2)ةق ال ،ةطاعص   ً طانج ة ص  حتاظ

 ن طألصاااا ة  (5)ةة شاارح طات ج اا  ،(4)ةقاااوطه طهصاانف ة خمتصاار طاتاااله ب ،اما ااىن طا اا ين
.  ؛طحلاار طاضااُرر  ةا مااً طا عاات طاعصاا  (6)ةقاا   طهاا ةرات ،لاالط كاا أل اى ألن طااارق  هقااصر

 ت  واألصججح صججحة قججدوة السججليم ابلسججلس والطججاهر ابملستحاضججة غججري املتحججرية قولججه
 ،كااااً  ااال جااارحر ةااا ئلر ق  ةااا    ماااى ماااً  ماااى  تهااال  ة  و ااال   ةااا  م تاااور  نهااا   ،ةصومهااا 
ة  هااا كهماال طيناا ا  ،ةال ضاارةرني ة طالقتااتطش  اال ،ألهناا  طهاا رني ضاارةرني ؛ال ُصااح (7)ةطا اا ين

 ،ة  ها ةجو  طاقض ش  مى طهتح ني ،ةطهستح ض  مب مه  ،طاس مس اباس مس  صح  طقتتطش
  حتاااال جاااوطز  ،ةااااو ه مهااا   ماااى طاصاااح ح  مااا  إلط قمنااا  ال ُقضاااي ،  اتناااع طالقتاااتطش هبااا 

ار ،(8)ق ال طألةنوت ،طقتتطش غ  طهتح ني هب  طابا لر جاوطز طقتاتطش طالا لرني  (9)ةقا   ة طاتحُر
ولو  قولهةاباتتح طهصتر.  ، كسر طاها طةا ام  ص ةطاسم س ،ةإن مل ُصرحوط  ل ،هب 

 مماال طألصااح   أبن  أو خمفيّججا  وجبججت اإلعججادة قيججل ،ابن إمامججه امججرأة  أو كججافرا  معلنججا  
                                                           

 (.221( مختصر البويطي )ص1)

فتا الع ي  للرافعي  :( ح ار الرافعي عن أبي يسحاا المرو ي. انظر2)

(4 328.) 

 (.328 4الم موع للنووي ) :( وهو اول أبي يسحاا الشيرا ي. انظر3)

 (.63)ص ( مختصر التذنيب للنووي4)

 ( لم أا  عليه. 5)

 (.728 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 6)

 (.263 4الم موع للنووي ) :( ذ رر بعض العراايين. انظر7)

 حمن.تحقيق  محمد حسن عبدالر ، (884 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)

 (. 339 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )9)
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  هقتاتت  ،ةطاكا  ر ستا ز اباغعا ر ةصاوه ،طهر ني ال حلتى غ اع   ماً ا عساه  ةصاورهت  ةحرك هتا 
ةجااو  طا اا اني إلط ابن طاماا ا كاا  رط   (1)طارط  ااي ة االط صااحح ،هبااا  مقص اارر  اارتك طاعحاا 
طاوجاو  إلط ابن كا ن كا  رط  أبن طاكا  ر ال  ة مال طا ا   ي  ،م من   اة   إلط ك ن خمت    
ت     ،(2) وز  ن ُكون إم م   حب   ةصاححل  ،ةلو ُقتضي ةجو  طا  اني م من   ك ن  ة خمع

 ع ن  ، ت إلط طقتتر مبً طمعل متلهرط   افّيةال جنبا  وذا لاسٍة  قوله. (3)طهصنف ة كتعل
 اااه إ ااا اني  م ااال إل ال  مااا رني  ،  ااات طاصاااهني حماااتاث   ة جنعااا    ة  ماااى  و ااال  ة  تهااال   ةااا 

ةلااو ُقتضااي ةجااو  طاقضاا ش ة  ،(4)ةطاتق  اات ابخلت اا  تعااع   اال ط اارر ، ااه تقصاا  ، م هااا 
ةطاتهاالُب ةغ مهاا  قل ااوط  ، ن صاا حب طاتتااا  (6)ةشاارح طههاال  ،(5)ةة طارةضاا  ،طالاا لرني

 ،ط ااتث ابيننااب (7)ةقاارن ة ط اارر ،ةمل ُترقااوط  اام طخلت اا  ةغ لاا  ،أبن طانج ةاا  ك حلااتث
ألن طا ا اني إلط مل جتاب ة طاصاهني  ماف طينناب   ماف  ؛ةطقتصر طهصنف  ماى طينناب

لط مل ةلاااالط إ ،جتااااب طا اااا اني إلط  ا  طاماااا ا   هاااا   حبااااتث هتساااال (8)ةة قااااو  ،ط ااااتث  ةا
 اا ن  مااال ةمل ُتترقاا  ةمل ُتوضااه مث طقتااتر  اال انةاا    ةجعاا  طا اا اني  ،ُ اارل طهااهموا حت اال

ة ااااتا طا اااا اني إلط ابن طاماااا ا جنعاااا    ة حمااااتاث  مق  ااااتر ة طينا اااا  مباااا  إلط ه  طا ااااتا  ،قل اااا   
األصجججح املنصجججوص وقجججول اجلمهجججور إن خُمفجججّي الكفجججر هنجججا   قلجججت ،كاااا  ةااا هيت(9) غااا ه

                                                           

 (.326 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.116 8مختصر الم ني ) :( انظر2)

 (.353-352 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (251 4( الم موع للنووي )3)

 (.54( المحرر للرافعي )ص4)

 (.353 1( روضة الطالبين للنووي )5)

 (.353 1للنووي )( الم موع 6)

 (.54( المحرر للرافعي )ص7)

و ذا أيضا  ح ار الشاشي  ، عن مال  ، (401 2( ح ار العمراني في البيان )8)

 (.172 2) حلية العلمارالقفال في 

 (.365 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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مل  ةما حق ق   ة   ق     ت طاترط  ،ةاو طقتتر مبً  ةما ،ه  تقتا ؛وهللا أعلم ،كُمعلنه
ةمل ُاتر ة  ،ةكالط ااو طقتاتر مباً اال جناون ةإ  قا   ة إةاها ةراني ،قت طرتتاص  ه إ ا اني

 اا ن طا اا اني جتااب  ، ااهل ماا  إلط ابن جمنااوان  حاا   طاصااهني ، ت ح اتاال كاا ن  ااه إ اا اني
 ت     ت إلط ابن إم مال  م  ا   ةاوطش ك ها   واألمّي كاملرأة يف األصح قوله. (1) مى طههموا

اا  تتُر اا    مااى طينتُاات  هاال ال ُصااح طقتااتطش طاقاا رئ  اال ألن طألمااي   ؛طاصااهني ةااُر   ة جهُر
  هقتاتت هبا  مقصارر  ارتك  ،ألن طهار ني ال حلتاى غ اعا    ؛ هل ك يننب (2)ةطا  ين ،انقصر ك هر ني

اااو طقتااتر ة طاساارُ   مبااً ال ُ اارل ح ااال مل  ااب طاعحاا   ااً  ة  ، ااهل طألمااي   ،طاعحاا 
اا  ،كوهاال قاا ر     ،(3)هااص  م اال ة طألا ، مااا  هاار ةجعاا  طا اا اني ،ةاااو طقتااتر  اال ة جهُر

 ةاررص هسا  ان   ة  ةقا   ، ماو ةام ا ،ألن طاب لر  هل او ك ن ق ر   ينهر ؛(4)ةق ال طا رطق ون
رل  أبن  (5)ةطةت اااكل ة طههاااا ص ،اكوهااال جااا ئ ط  مل جتاااب طا ااا اني اكاااً تساااتحب تصاااُو

طاةااارطر إلط كااا ن ااااا ه   ماااى كوهااال  م  ااا   ال تن قااات صاااهتل إلط هاااور طالقتاااتطش   ااات  ماااال 
ألن طالقتااتطش ابألمااي  ال  اارق   اال  اام  ن  هاال ح ااال  ؛ةكاالط إن  مااا ة طأل ناا ش ،اباةاارطر
اكوهال    اتط   ،إال   ات طاساها   نعغي محلع طهسها   مى م  إلط مل ُ ما اباةارطر ، ة ُ مال
ولججو اقتججدى  نثججى فبججان  قولججه اا ا ى  هاال  ةاار  هساا  ان .  ، مااا   مااا حباا   ناال ، ة  صااا  

ُساق  ط تعا رط  مبا  ة هتاس  (6)ةطا ا ين ،ارتااه ة طان   ؛رجال  ي يسقط القضاء يف األ هر
ااا مااً كهماال  ن مااً طقتااتر مبااً ظن اال رجااه   ،طألماار  ، م اال طا اا اني  عاا ن  ن ااى جتااب ،ة عه 

                                                           

 (.353 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (.358 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )2)

 (.194 1( األم للشافعي )3)

 ، (269 4والم موع للنووي ) ، (326 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.132 1و فاية األخيار للحصني )

 (.312 3( المهمات لدسنوي )5)

 (.358 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )6)
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ة ااارت طاقاااوالن   اااا  إلط طقتاااتر  ن اااى  ،ألن  ماااره ال صتاااى غ اعااا    ؛(1)ةلاااو قاااو  طألك اااُرً
ة  اااا  إلط طقتاااتر  ن اااى  ن اااى مث ابان رجمااام  ة طمااار تم  ة طامااا ا  ،ابمااار ني مث ابن طمااار ني
 رجه  ةطههموا طمر ني.

ةما  ال ُوجعال  ام  ن ُبهار ة   نا ش طاصاهني  ،ال  ارق ة ظهاور ما  ُوجاب طاقضا ش  فرع
 ن  [ب69 ب]  هاال  ااب  م اال  ، ة   ااتل  إال إلط ظهاار طحلااتث  ة طانج ةاا  ة   ن ئهاا 

ط مااا  ن طألةااع   طهسااتحع  ة  والعججدل أوىل مججن الفاسجج  قولججهُنااوت طهت رقاا  ة طحلاا  . 
طااوري ةطاساً ةطانساب  [ب59 أ]ة(2)طاتقال ة طاقارطشني( ةات ر  ،طام ا طهرجح  ال  مى غا ه

 ،(3)طاااا حياني  ماااى طا تطاااا  ماااً حساااً طاسااا ني ةطا تااا . ق اااال طارط  اااي ةطهااارطا ابااااوري ،ةط جااارني
 هااو  ةا  ، اا لط طجتاااع مااع   ةااٍ ،(4)مااً  تنااب طاكعاا ئر ةال ُصاار  مااى صااغ ني ةطا اات 
ألهال صا ل منال  ن  ؛ةة ئر طخلص   ،ةطاقرطشني ،ةإن ط تص طات ةٍ   حياني طاتقل ،ابام م 

ةتكاره طاصاهني  متال ةاوطش كا ن متاهةال  ك هعتاتي إلط مل تكتاره  ة  ،ال    ظ  ماى طا ارطئ 
ةإ ااا  جاااوزان  ،(5)ق اااال طارط  اااي ،ةطاكرطلااا  ة طهعتاااتي  ةا ،كااا ا طين ةطا ااا ر   ،غااا  متاااهة   

 ،ة طيننا ئ  (6)رةطه طااتطرقل  ة ا جر((صموط  مف كال  ار    اقوال  ؛طالقتتطش ابات ةٍ
ألن  ؛واألصح أن األفقجه أوىل مجن األقجرأ واألورع قوله. (7)للط  صح م  ة طاع   ةق  

                                                           

وي وروضة الطالبين للنو ، (326 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

(1 352.) 

 والصواب ما أثبت. ، )القرارو("ب"وفي ن ، )القرآن("أ"( في ن2)

 (.329 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.148 1) التذ رو البن الملقن :( انظر4)

 (.331 4( فتا الع ي  للرافعي )5)

باب صفة من ت و  الصالو  ،  تاب العيدين ، (404 2( سنن الداراطني )6)

ضعي  ال امر  :وضعفه األلباني. انظر ، (1768برام ) ، معه والصالو عليه

 (.3478برام ) ، (509 1الصاير و يادته )

 (.456 4البدر المنير البن الملقن ) :( انظر7)
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ةهقماال  ،إن طأل قاال ةطألقاار  ةااوطش اتق  اال طاتضاا متم (1)ةق اال ،ح جاا  طاصااهني إا طاتقاال  لااا
تقاتب طأل قال  ماى طألقار   اً  ة طيننا ئ  (2)ةكالا  هقال طارط  اي ،طاعناته جي  اً طا ا   ي

ألن مقصااوا طاصااهني طخل ااوي ؛إن طألةري مقااتا  مااى طأل قاال ةطألقاار  (3)ةق اال ،طااانص  ُضاا   
 ؛ هناااا  مقااتم ن  م ااال (4)ةطألصااح ،ةطألةري  قاار  إا لاااا  منهااا  ،ةرجاا ش إج  اا  طاااات  ش

 ،اباساان  اا ن كاا هوط ة طاقاارطشني ةااوطش  ااه ماها  ،ُااؤا طاقااوا  قاارؤلا اكتاا   هللا   اقوااال 
- هقاتمها ةاما    ، ا ن كا هوط ة ط جارني ةاوطش ، هقاتمها لجارني ،  ن ك هوط ة طاسن  ةاوطش

ةال ُق اات ة   تاال  مااى تكرمتاال إال  ،ةال ُااؤمً طارجاال طارجاال ة ةاامل هل ،-ةاان    ةة رةطُاا 
 (6)ةظااا لره ُقتضاااي تقاااتب طألقااار   ماااى طأل قااال كاااا  ق اااال ط اااً طهنااالر ،(5)رةطه مساااما إبلهااال((
ألهنااااا كاااا هوط  ؛طاقاااارطشني إ اااا  قااااتا طاناااا   (9)ةطألك اااارةن (8)ةاكااااً قاااا   طا اااا   ي ،(7)ة محاااات

ةطةاتت  ة  ، ماا ُكاً  ا ها قا رئ إال ةلاو  ق ال ،  تتقهون قعال  ن ُقارؤط ،ُسماون كع رط  
ةماا  ق ااال  ،ةغاا ه  حتااظ مناال (11)قااتا  اب كاار امصااهني ‘  مااى تقااتب طأل قاال أبهاال (10)طاقم اات

                                                           

 (. 282 4الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.329 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

نهاية المطلب لل ويني  :والباوي. انظر ، ( اال به أبو المعالي ال ويني3)

 (.282 4والم موع للنووي ) ، (286 2والتهذيب للباوي ) ، (416 2)

 (.282 4والم موع للنووي ) ، (332 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

أحق  باب من ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (475 3( صحيا مسلم )5)

 (.673برام ) ، باسمامة

 (.149 4( األوسط في السنن واس ماع االختال  البن المنذر )6)

واسنصا  في معرفة الرا ا من  ، (15 3) الماني البن ادامة :( انظر7)

 (.335 4) الخال  للمرداوي

 (.117 8ومختصر الم ني ) ، (184 1( األم للشافعي )8)

 (.415 2والبيان للعمراني ) ، (799 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر9)

 لم أا  عليه.( 10)

 (.659( سبق تخري ه في )ص11)
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 ه ا   ة  ن طهارطا  (1)ةحكاى ط اً طار  ا  ،طهرطا ابألقر  لو طألحتظطا    ي ُت   مى  ن 
ةال شاا  ة  ااتا ط تعاا ر طاقاارطشني  (2)قاا   طألةاانوت ،ابألقاار  طألك اار قاارآان   ة طألصااح قاارطشني

ه هباار ،طه ااتام   مااى حلااً ُغاا   طه ااىن ةطهاارطا اباتقاال ماا  ُت مااٍ اباصااهني ال  ،ة  ااا  ال ُغاا  
ً  طان س ب امحتُ  األفقه واألقرأويُقّدم  قولهغ ل .  ة  ةإ ا  قا   طانا   ، مى طألة

رث ألهناااا كااا هوط ة طاقااارطشني ةطاتقااال  ؛(4)ةا اااؤمكا  كاااوكا ((  (3)¢حاااتُ  م اااا   اااً طحلاااُو
  اات  مبنلوقاال  مااى تقااتب كاالر مااً طأل قاال  ،لااو  غاا  ةطة   األسججّن النسججيب وقولججهةااوطش. 

  ً اااٍ  ،ةطألقااار   ماااى ماااً طجتااااع   ااال طانساااب ةطاسااا ؤ ااال منااال تقتسااال  ماااى  حاااتمه   لُر ُة
رث ؛واجلديد تقدمي األسن على النسجيب قولهطألةا.  طهتتاٍ  ¢حلاتُ  م اا   اً طحلاُو

ا   (5)رةطه مسااما طاناا س تعااع اقااُر   ة لاالط طا ااهن((   اقوااال  ؛ةطاقااتب  كساال ، م اال
هساب    ال  مث قسن   ماى قاُر  كال ، مى طاتقتب ة طام م  طاكور  قسن   م ل طاصغرر

                                                           

 (.7-4 4(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

 محمد حسن عبدالرحمن. :تحقيق ، (893 1( افي المحتاج لدسنوي )2)

ي  نى أبا سليمان. ويقال مال  بن  ، بن أشيم الليثي ( مال  بن الحويرث3)

، َس ن البصرو ، واألول هو الصحيا ، الحارث. واال شعبة: مال  بن حويرثة

وابنه عبد ه بن مال   ، وسلمة ال رمي ، وأبو عطية ، روى عنه أبو االبة ، 

ومات بالبصرو سنة أربر وتسعين.  ، أحاديث‘ روى عن النبي  ، بن الحويرث

 (.532 5واسصابة البن ح ر ) ، (1349 3البن عبدالبر ) االستيعاب :انظر

باب: يذا استووا  ،  تاب األذان ، (138 1( أخر ه البخاري في صحيحه )4)

وأخر ه مسلم في صحيحه  ، (685برام ) ، في القرارو فليؤمهم أ برهم

برام  ، باب من أحق باسمامة ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (477 3)

(674.) 

باب الناس تبر لقريش والخالفة  ،  تاب اسمارو ، (447 6( صحيا مسلم )5)

وهو من المتفق عليه يذ أخر ه البخاري أيضا  في  ، (1818برام ) ، في اريش

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ باب اول ه تعالى: } ،  تاب المنااب ، (178 4صحيحه )

 (.3495برام ) ، {چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ژ
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ًر مضاااى ة طاةاااها ،شااارل ك الهتسااا   إا طا ماااا ش ةطاصااامح ش ً   ةااا  ،ةطه تاااو ة طاسااا
 . (1) ل طانبر إا تت ةص طاسً ،ةطاصح ح  هل ال ت تو طا   و  

 ن  (4)ةشاارح طههاال  (3)ةة طاتحق ااٍ ،ةتقااتا تتساا  طارط  ااي ااال ،(2)طاكااف طاااوري اغاا  تتمججة
 هااال     (6) ااً ةط مااا   ااً طألةااقع (5)طالاااوطين ة طاكعاا رةر  ،طاااوري طجتناا   طا ااعه ص

 (7)ةة كاااااها طارط  اااااي ،طاااااالت ُقاااااف  نااااات طا اااااعه ((  اااااً طااااااوري.  قااااا   ةاااااه  طانااااا  
 ،(9)ة ال صارح ة طاتحق اٍ ،إش  ر  رجح ن طاوري  مى طاسً ةطانسب ةط جارني (8)ةطهصنف

                                                           

نهاية المطلب لل ويني  :أ مر عليه أئمتنا. انظر :لي ال ويني( اال أبو المعا1)

 (.280 4والم موع للنووي ) ، (417 2)

وتحرير  ، (152 5النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر2)

 (.78ألفاظ التنبيه للنووي )ص

 (.273( التحقيق للنووي )ص3)

 (.280 4( الم موع للنووي )4)

وضعفه األلباني.  ، (193برام ) ، (78 22) ال بير للطبراني( المع م 5)

 (.14311برام ) ، (1432 1) ال امر الصاير و يادته :انظر

 ، ي نى أبا ارصافة. وايل: أبا األسقر ، بن  عب الليثي ( واثلة بن األسقر6)

وعن أبي  ، ‘وشهدها. وروى عن النبي   ، أسلم ابل تبو  ، وايل غير ذل 

ثم ن ل  ،  ان من أهل الص فة، ،  وغيرهموأم سلمة~ ، ¢وأبي هريرو ، ¢مرثد

ر( و ان عمرر ت او  83سنة )  ،الش ام. توفي في خالفة عبد المل  بن مروان

االستيعاب البن  :وهو آخر من مات بدمشق من الص حابة. انظر ، المائة

واسصابة البن  ، (384 3وسير أعالم النبالر للذهبي ) ، (1564 4عبدالبر )

 (.462 6ح ر )

 (.332 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.83-281 4( الم موع للنووي )8)

 (.273للنووي )ص ( التحقيق9)
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 ت مج اع طاصات ص  فجإن اسجتواي قولجه. (2)ةطرتضا ه ة طاتصاح ح ،(1)ة  ره  نهً ة طاتنع ل
اات طاسااً ةطانسااب  ت إن  (4)قاا   طألةاانوت ،(3)كااا  ق ااال ة ط اارر،  طهاالكورني ة تااال  ن ُُر

 قولجججهطةااتور   نهااا  ةهسااعها  حااىت طهتهااى طألماار إا هاااا   سااعب طةااتوطئها    ااا  قعمهاا . 
 ت كحساااً طاوجااال  فنظافجججة الثجججوع والبجججدن واسجججن الصجججو  وايجججب الصجججنعة و وهجججا

تقاتب  حسانها لكارط   طه تا ر (5)ةة شارح طههال  ،ألن طاقمو  ل ل إا لاا  ؛ةطاسا 
ةمل ُااالكر  ، ااا ن طةاااتوحي ماااً مج اااع طاوجاااوه  قاااري إن مل ُسااااح  حاااتمه  ،مث صاااو   مث ل ًااا 
ً   ،ألن  ضاااا مته  مورة اااا  ؛ةطاصااااوط  لكرلاااا  ،طهصاااانف ط جاااارني ةلااااي مقتماااا   مااااى طاساااا

 اااً  ،(8)امحااتُ  ؛(7)تاا ر ة شاارح طههاال ةطه  ،(6)ةطانسااب  مااى طاصااح ح ة طاتحق ااٍ
 ة ماااااااً اطر طحلااااااار  إا اطر طاةاااااااها مقاااااااتا  ماااااااى ماااااااً مل  لااااااا جر إا رةاااااااو  هللا 

ومسجتح  املنفعجة  قوله. (9)ةكلط طحلكا ة  ةالالا ، ة أت رص لجرتل [أ70 ب]ُه جر
ً  طينا مع اسا ئر طاصات ص إلط كا ن  ساً ما    لٍك و وه أوىل  ت مً طأل قال طألقار  طألةا
مبما   ت  ةقوال ،(10)ال ُؤمً طارجل ة  لمل ةال ة ةمل هل((  اقوال  ؛ُق ا  ل طاصهني

ك هسااااتهجر ةطهوقااااول  م اااال ةطهوصااااى ااااال   ،طهنت اااا  ةااااوطش  كاااا ن م اكاااا   امرقعاااا   ا مل ُكااااً
                                                           

 (.39( التنبيه للشيرا ي )ص1)

 (.144)ص ( تصحيا التنبيه للنووي2)

 (.54( المحرر للرافعي )ص3)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (899 1(  افي المحتاج لدسنوي )4)

 (.283 4( الم موع للنووي )5)

 (.273يق للنووي )ص( التحق6)

 (.279 4( الم موع للنووي )7)

 (. 36والمتقدم تخري ه في )ص¢ ( حديث مال  بن الحويرث8)

 (.364 2والن م الوهاج للدميري ) ، (330 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

 ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (475 3( أخر ه مسلم في صحيحه )10)

 (.673برام ) ، باب من أحق باسمامة
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  هل ُستحقه   ه ها طي ماع  هال  ،ال ابهن  ع متني جنوهلةصوه  ت ك هوصى  ةقوال ،ابهنت  
 ،(1)ةلاااو طألصاااح ، ن طهساااتهجر مقاااتا  ماااى طه اااا  ةمنلاااوق طاكتااا   ،إابحااا ر ال لم ااا 

 ،  هاال ُسااتحٍ طالهتتاا ي ال طهنت اا  ،ةمنلوقاال ةمتهوماال م اا    ن طه اا  مقااتا  مااى طهساات  
قا    ،(3)ةطقتصر  م ال صا حب طاتهالُبطهست    ةا  ةطا  ين ،(2)ةلو طألصح  نت طارط  ي

ألن طاتقااتب تصاارل ة  ؛فلججه التقججدمي ،فججإن ي يكججن أهججال   قولججهةلااو طه تاا ر.  (4)طاسااعكي
 اااه  اااوز إال إبلهااال ةاااوطش طهتتااا   لم  تااال اإلم مااا   ة امتقاااتا  ماااى طحل ضاااُرً أبن  ،ممكااال

ة طحل ااا  طا  ه اا  طألقاار   ن تقااتب غاا ه ممااً  (6)قاا   طاسااعكي (5)ُكوهااوط   ضاال مناال ]اكااً[
 ت ة ممكال  ويُقّدم على عبجده السجاكن قولهلو  حٍ ابام م   ةا مً تقتسل  نتسل. 

ةااااو كااا ن طا عااات ةااا كن   ة غااا  ممااا   ،ألن   ئاااتني طهساااكً امسااا ت ؛ماااهلةان  كااا ن  ة غااا ه
ماااً كهمااال  ن طهاااع  ل  ة عهاااا قااا   ،  هتجااال تقاااتب طاسااا ت  ُضااا    (7)طاسااا ت. قااا   طألةااانوت

ةتقااااااتب طا عاااااات طاساااااا كً  ،ة  اااااال هباااااار ،مقااااااتار  مااااااى طاساااااا  ت   ااااااا  ممكاااااال  ع ضاااااال طحلاااااار
 ت ال ُعقااتا طاساا ت  ال مكاتبججة يف ملكججه قولججهةلااو كاالا .  ،غاا  ةاا ته [أ60 أ] مااى

واألصجح تقجدمي  قولجه مى طهك تب طاس كً ة مم  هتسل الجتا ي طاسكىن ةطهم  ال. 
ةمقتضا ه  ن  (9)قا   طألةانوت ،أبهال طه اا  امانت ا  (8) ممال طارط  اي املكشي على املكري

                                                           

وروضة الطالبين للنووي  ، (337 4للرافعي )فتا الع ي   :( انظر1)

(1 357.) 

 (.337 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.287 2( التهذيب للباوي )3)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (147 1( االبتهاج للسب ي )4)

 فقط."ب"( في نسخة5)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (147 1( االبتهاج للسب ي )6)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (902 1) (  افي المحتاج لدسنوي7)

 (.337 4( فتا الع ي  للرافعي )8)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (903 1(  افي المحتاج لدسنوي )9)
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 قولجججهةلاااو متجااال ةطرا  ماااى طهصااانف.  ،طهساااتهجر إلط  كااارر اغااا ه ال ُقاااتا  اااه  اااهل
ألهال  ؛تقاتب طهسات   (1)ةطا ا ين ،ألهل قا ارر  ماى من ال ماً طالهتتا ي ؛واملعري على املستعري

 ت إلط  والوايل يف حمل واليته أوىل من األفقه واملالك قولهص حب طاسكىن م  مل سنع. 
ةال ُؤمً طارجل    اقوال  ؛ةرضي طه ا  إبق م  طينا      ل ،طجتا وط ة موضع ممموك

  اماااا ا طأل بااااا  ةا مث طأل مااااى  ،مث ُرط ااااي ة طاااااوالني تتاااا ةص طاترجاااا  ،(2)ة ةاااامل هل((
ماا ا مااً  ، اا أل مى ق ضاا    كاا ن  ة غاا  قاا      اا ن مل  ،تقتساال  م هااا  تقتساال  مااى غ مهاا ُة

ألن طحلااٍ   هاا  ااال  ؛ةإن كاا ن غاا ه  صاامح مناال ،ُتقااتا قااتا مااً شاا ش ممااً ُصاامح اإلم ماا 
  ن طه ا   ةا.  (3)ةة قو  غُرب ،   تص اباتقتا ةطاتقتب

 هناا   ة طمااٍ طاعنااته جي ةغاا ه ،(4)طألةاإم ماا  ةااات طااا ان ةمااً ال ُع اارل   ااوه  ااهل  فججرع
ةصاااورتل  ن ُكاااون لاااا  ة  ،ةهقمااال ط اااً طار  ااا   اااً طاااانص (6). قااا   طألةااانوت(5)مكرةلااا 

 ااه أبس  ،  قتااتر  اال ، اا ن ةاا ةطه  ة ةجااته قاات  حاارا ،ةمل ُساا ةه طهااهموا ،ط تااتطش طاصااهني
 . (7) ه ش 

  

                                                           

 (.15 4و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (287 2التهذيب للباوي ) :( انظر1)

 .(669في )ص ( سبق تخري ه2)

 :اول شاذ غريب ضعي   دا . انظر :واال النووي ، ( ح ار ابن  ج وغيرر3)

 (. 285 4والم موع للنووي ) ، (337 4فتا الع ي  للرافعي )

 (. 269 2والتهذيب للباوي ) ، (39التنبيه للشيرا ي )ص :( انظر4)

 (.288 4الم موع للنووي ) :انظر( 5)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (904 1(  افي المحتاج لدسنوي )6)

 (. 367 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)
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 آدابها[فصل ]في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من 

هددذا  فااإن تقاادم بطلاات فااي الجديااد ،ل يتقاادم علااى إمامااه فااي الموقااف 

أن ال  أحددهما ،الفصل وما بعددر فدي ال دالم فدي شدروط االاتددار وآدابده

أن صالته  (1)فال ديد ،ف ن تقدم ،يتقدم المأموم على اسمام في  هة القبلة

 ‘خاللهدا لقولده وتبطل ين تقدم فدي  ،ال تنعقد ين  ان متقدما  عند التحرم

 ،والمتقددم غيدر تدابر ،االتباع ئتمامالوا ،(2)ينما  عل اسمام ليؤتم به(( ))

ال  (3)وفددي القددديم ،و التقدددم بت بيددرو اسحددرام اياسددا  للم ددان علددى ال مددان

فعلدى  ،ألن المخالفة في الموا  ال تدؤثر  دالواو  علدى اليسدار ًتبطل

ألن  ً(4)ندص عليده ،يعيددواسدتحب أن  ،لو ش  في التقددم صدحت األول

وينادب  ،لعددم المخالفدة ًول تضار  مسااواته قولاهاألصل عدم المفسدد. 

 (5)واال في شرح المهدذب ،خوفا  من التقدم ومراعاو  للمرتبة تخل فه قليالا 

أي  والعتباار بالعقاب قولاه. (6)االده السدب ي ،وهدو بعيدد ،ت رر المساواو

 ،سوار تقدمت األصابر أو تأخرت ،(7)في التقدم والمساواو على الصحيا

فاالعتبدار  ،فد ن صدلى ااعددا   ،وهدذا فدي القيدام ،االعتبار بال عب (8)وايل

 ،واالعتبار بال نب فدي االضدط اع ،باسلية حتى لو مد  ر ليه لم يضر

ويساتديرون  قولاه. (10)مدؤخر القددم والعقدب ،(9)ذ رر البادوي فدي فتاويده

                                                           

والتعليقة للقاضي حسين  ، (773 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر1)

 (.358 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (1048 2)

 (.643ي )ص( سبق تخري ه ف2)

 (.338 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (278 2التهذيب للباوي ) :( انظر3)

 (.197 1( األم للشافعي )4)

 (.299 4( الم موع للنووي )5)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (207 1( االبتهاج للسب ي )6)

 (. 369 2والن م الوهاج للدميري ) ، (299 4الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (. 230 2( االه الا الي في الوسيط )8)

 تحقيق  يوس  القر عي.   ، (103 1( فتاوى الباوي )9)

والمصباح المنير للفيومي  ، (184 1الصحاح لل وهري ) :( انظر10)

  عقب".:"مادو ، (341)ص
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وأ مر عليه من في  ،¢فعله ابن ال بير في المسجد الحرام حول الكعبة

ول يضار كوناه أقارب إلاى الكعباة فاي غيار  قوله .(1)ومن بعدر ،عصرر

ألن رعاية القرب والبعد فدي غيدر  هدة اسمدام  ًجهة اإلمام في األصح

أظهرهمددا القطددر  طريقددان ،(3)وأصددلها (2)والخددال  فددي الروضددة ،تشددق  

ويعتدذر عدن المصدن  بدأن  (4)ادال السدب ي ،على القولين وايل ،بالصحة

وعندد  ،(5)ال يضدر وأصدحهما ،ب[70الو هين تفريعدا  علدى ال ديدد ]ب 

 واختلفات جهتاهماا ،وكذا لو وقفا في الكعباة قوله. (6)يضر   أبي يسحاا

يذا وادد  اسمددام والمددأموم داخددل ال عبددة صددا االاتدددار مددر اتحدداد  هددة 

مدأموم أادرب يلدى فد ذا اختلفدت و دان ال ،اسمام والمدأموم ومدر اختالفهدا

أيضدا   (7)فاألصدا ،ال دار الذي تو ه يليه مدن اسمدام يلدى مدا تو ده يليده

ال ي دو   مددا لدو اتحددت ال هددة  (8)والثداني ،ال ددوا  تفريعدا  علدى ال ديدد

 قولاهفعلدى القدولين.  ،وين اتفقت و دان المدأموم أادرب ،والمأموم أارب

 ،للحديث اآلتدي ًأي استحبابا  بالاا   ان أو صبيا   ويقف الذكر عن يمينه

فاإن حضار آخار  قولاهفلو وا  عدن يسدارر أو خلفده لدم تبطدل صدالته. 

أي تأخرهمدا  أحرم عن يساره ثم يتقدم اإلمام أو يتاأخران وهاو أفضال

سدرت مدر النبدي )) ادال¢ عدن  دابر (9)لما روى مسلم ًأفضل من تقدمه

فدأدارني حتدى  ،فأخذ بيددي ،يساررفقمت عن  ،فقام يصلي ،في غ وو
                                                           

وتحفة المحتاج البن ح ر ، (370 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

 (.  189 2ونهاية المحتاج للرملي ) ، (303 2الهيتمي )

 (.  358 1( روضة الطالبين للنووي )2)

 (. 339 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (208 1( االبتهاج للسب ي )4)

 (. 432 2والبيان للعمراني ) ، (65 2لباوي )التهذيب ل :( انظر5)

 (. 271 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر6)

و روضة الطالبين للنووي  ، (339 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

(1 358  .) 

 الحاشية السابقة.     :( ح ار الرافعي والنووي. انظر8)

باب حديث  ابر الطويل  ،  تاب ال هد والراائق ، (250 9( صحيا مسلم )9)

 (.    3010برام ) ، واصة أبي اليسر
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فأخددذ  ،فقددام عددن يسددارر ،¢أاددامني عددن يميندده ثددم  ددار  بددار بددن صددخر

ألنه يبصر مدا  ًتقدم اسمام أولى وايل ،بأيدينا  ميعا  حتى أاامنا خلفه((

 ،ف ن لم يم ن يال أحدهما تعدي ن ،وهذا يذا أم ن التقدم والتأخر ،بين يديه

أمددا يذا أحددرم الثدداني فددي التشددهد أو  ،ومحددل مددا ذ ددرر أيضددا  فددي القيددام

ر حتى يقوموا ،الس ود وهدو يقتضدي  ،(1)االده الرافعدي .فال تقد م وال تأخ 

بأنده ال فدرا بدين  وصرح القاضدي أبدو الطيدب ،أن مرادر التشهد األول

ولااو حضااار رجااالن أو رجااال   قولاااه. (2)التشددهدين. ح ددار فدددي المهمددات

ا خلفاااه وأمدددا الر دددل  ،¢ دددابرفلحدددديث  ،أمدددا الدددر الن وصااابي  صااافا

وصدففت أندا واليتديم  ادام رسدول ه )) ادال¢ فلحديث أندس ،والصبي

 واليتديم ،(3)متفق عليه فصلى لنا ر عتين(( ،والع و  من ورائنا ،ورارر

واالسددتدالل بالحددديث  (6)اددال السددب ي ،(5)مددولى رسددول ه  ،(4)ضددميرو

وكااذا اماارأة أو  قولااهيتوادد  علددى أن أنسددا   ددان بالاددا  فددي ذلدد  الواددت. 

لحددديث  ًو ددذل  النسددوو ،أي تقدد  المددرأو الواحدددو خلدد  اسمددام نسااوة

فدن ال تق  يلدى  ،أنه لم يسوها بص  الر ال و ه الداللة منه ،¢أنس

 ويقاف خلفاه الرجاال ثام الصابيان ثام النسااء قولاه انب اسمام أولدى. 

يعنددي يذا ا تمددر عدددد مددن الر ددال والصددبيان يقدد  خلفدده الر ددال ثددم 

يقد  بدين  دل  وايدل ،ف ذا  ان صبي  واحدد دخدل مدر الر دال ،الصبيان

 ًر لين صبي ليتعلموا مدنهم ثدم الخنثدى واحددا   دان أو أ ثدر ثدم النسدار

                                                           

 (.  340 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.  323 3( المهمات لدسنوي )2)

 ، باب الصالو على الحصير ،  تاب لصالو ، (86 1( صحيا البخاري )3)

 ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (466 3وصحيا مسلم ) ، (380برام )

برام  ، والصالو على حصير وخمرو وثوب ، ال ماعة في النافلةباب  وا  

(658    .) 

 ، له وألبيه أبي ضميرو صحبة ، ‘مولى رسول ه  ( ضميرو بن أبي ضميرو4)

االستيعاب  :يعد في أهل المدينة. انظر ، وهو  د حسين بن عبد ه بن ضميرو

 (.190 7واسصابة البن ح ر ) ، (750 2بدالبر )البن ع

 (.    490 1وفتا الباري البن ح ر ) ، (111 4) عمدو القاري للعيني :( انظر5)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (213 1( االبتهاج للسب ي )6)
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ليلني من م أولدوا األحدالم والنهدى ثدم الدذين يلدونهم ثدم الدذين )) لقوله 

 ،الحتمال األنوثة ًوينما يؤخر الخنثى عن الذ ر ،(1)روار مسلم يلونهم((

 الحتمال الذ ورو. ًويقدم على النسار

 ،(2)وهدو الرفدق فدي األمدر والتدأني فيده ، مر ِحلدم بال سدر األحالم فائدة

. (3)ألندده ينهددى عددن القبدديا ًوهددو العقددل ، مددر نهيدده بضددم النددون والنهددى

 ƒعائشددة وأم سددلمة ))ألن ًوسااطهنأي النسددار  وتقااف إمااامتهن قولااه

 ،(6()5)ب[ البيهقدددي60و]أ  (4)روار الشدددافعي أمتدددا نسدددار فقامتدددا وسدددطهن((

وال فدرا بدين أن ي دن  اسديات أو عاريدات  ،ووسط هنا ب سد ان السدين

يمامهم ينما يقد  وسدطهم يذا  دانوا عدراو  بصدرار ف ن  ،بخال  الر ال

وال ديدد  مدا فدي  ،وذل  على القول باستحباب ال ماعدة لهدم ،في ضور

ويكاره وقاوف  قولاهأن ال ماعة لهم واالنفراد سدوار.  (7) وائد الروضة

أمر ))‘أمددا ال راهددة فدندده ،أي وتصددا الصددالو ين فعددلالمااأموم فاارداا 

                                                           

 ، وياامتها ، باب تسوية الصفو  ،  تاب الصالو ، (252 3( صحيا مسلم )1)

 ، والمسابقة يليها ، واال دحام على الص  األول ، وفضل األول فاألول منها

 (.    432برام ) ، وتقريبهم من اسمام ، وتقديم أولي الفضل

ولسان  ، (416 1النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر2)

 حلم".    "ادو:م ، (305 3العرب البن منظور )

والنظم  ، (416 1النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر3)

 نها"."مادو: ، (102 1المستعذب البن بطال )

برام  ، باب المرأو تؤم النسار ،  تاب اسمامة ، (307 1( مسند الشافعي )4)

(303.) 

 ، سار فتقوم وسطهنباب المرأو تؤم الن ، (187 3( السنن ال برى للبيهقي )5)

 (.5356برام )

رواهما الشافعي في مسندر والبيهقي في سننه ب سنادين  :( اال النووي6)

 (.296 4الم موع للنووي ) :حسنين. انظر

 (.285 1( روضة الطالبين للنووي )7)
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 (2)وصدححه ابدن حبدان (1)حسدنه الترمدذي ((ر ال صلى منفدردا  باسعدادو

لمدددا روى  ًوحملددده األصدددحاب علدددى االسدددتحباب ،(3)وضدددعفه الشدددافعي

فر در ابدل أن يصدل يلدى  ،را در ‘دخل والنبي ¢ أن أبا ب رو (4)البخاري

وفي روايدة ألبدي  ،(( اد  ه حرصا وال تعد)) ‘الص  فقال النبي له 

و ه  ،((ثم مشى يلى الص فر ر دون الص  ))(6)بسند البخاري (5)داود

للحدديث  ًهدي باطلدة (7)وادال ابدن المندذر ،أنده لدم يدأمرر باسعدادو الداللة

 ،وهدي أن ي دون خدالر ،بال يادخل الصاف إن وجاد ساعةا  قولاه .المتقددم

 ،الظددداهر روالفر دددة الخدددال ،وي دددون بحيدددث لدددو دخدددل بينهمدددا لوسدددعهم

أن ي ون في  وال فرا في الفر ة بين ،فعبارته دالة عليها بطريق أولى

 (8)الصددد  الدددذي انتهدددى يليددده أو فدددي صددد  ادامددده  دددذا أطلقددده الرافعدددي

تقتضي أن السعة  ذل  ولم يصرحوا به االه  والمصن  وعبارو ال تاب

فدد ن  انددت  ،محددل ذلدد  فيمددا دون الثالثددة (10)واددال األسددنوي ،(9)السددب ي

وصدرح بده  ، رر التخطي يليهدا ندص عليده ،الفر ة في الثالث فما فواه
                                                           

 ، باب ما  ار في الصالو خل  الص  وحدر ، (445 1( سنن الترمذي )1)

(برام 142 1صحيا سنن الترمذي ) :وصححه األلباني. انظر ، (230برام )

(230.) 

باب ذ ر البيان بأن هذا المصلي المنفرد  ، (576 5( صحيا ابن حبان )2)

 (.2199برام ) ، ييار بذل ‘ خل  الصفو  أعاد صالته بأمر المصطفى 

 (.182 4معرفة السنن واآلثار للبيهقي ) :( انظر3)

 ، باب يذا ر ر دون الص  ،  تاب األذان ، (156 1( صحيا البخاري )4)

 (.783برام )

 ، باب الر ل ير ر دون الص  ،  تاب الصالو ، (182 1( سنن أبي داود )5)

 (.684برام )

عن  ، أخبرنا  ياد األعلم ، حدثنا حماد ، ( وسندر: موسى بن يسماعيل6)

 الحسن.

 (.183 4) ( األوسط في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر7)

 (.341 4( فتا الع ي  للرافعي )8)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (220 1( االبتهاج للسب ي )9)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (914 1(  افي المحتاج لدسنوي )10)
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ا بعد اإلحارام قوله . ماعة أ[ 71أي وين لدم ي دد]ب  وإل فليجر شخصا

اطدر بده  مهدور  (1)ادال السدب ي ،ليقد  معده ًشخصا   أحرم ثم  ر   سعة  

ونددددص  ،ونقلددددور عددددن الشددددافعي خرو ددددا  مددددن الخددددال  ،األصددددحاب

لددئال يحددرم  ًأندده يقدد  منفددردا   واختددارر القاضددي أبددو الطيددب ،(2)البددويطي

ال ي دو   (3)ادال فدي ال فايدة ،وعلدى األول ،السدابقغيرر فضيلة الص  

علدى  ألن في ذل  يعانة   ًوليساعده المجرور قوله . ذبه ابل أن يحرم

أو  ويشترط علمه بانتقالت اإلمام بأن يراه أوبعض صف   قوله .الخير

ا  وألنده  ،(4)لإل مداع ًالعلدم بأفعدال اسمدام . الشرط الثدانييسمعه أو مبلغا

يعلددم بدده ل انددت صددالته مواوفددة علددى صددالو مددن ال يددتم ن مددن  لددم لددو

والعلدددم ي دددون برؤيدددة اسمدددام أو بعدددض الصدددفو  أو بسدددماع  ،متابعتددده

 ،وال فدرا فيده بدين أن ي دون مصدليا  أو غيدرر ،صوت اسمدام أو المبلدغ

 مدا نقلده  ،ولو علم األعمدى االنتقدال بحر دات مدن هدو يلدى  انبده  فدى

و المده فدي الفدروا  ،عدن ندص الشدافعي (5)الشي  أبو محمد في الفروا

وفي شدرح المهدذب فدي بداب  ،أيضا  يقتضي اشتراط  ون المبلغ مصليا  

 ،قبددل خبددر الصددبي فيمددا طريقدده المشدداهدوي   أن ال مهددور اددالوا (6)األذان

فدي  (7)وابدن األسدتاذ ،واشدترط فدي الفدروا ،تبليغ الصدبي  ب ىوعليه ي تف

                                                           

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (220 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.228( مختصر البويطي )ص2)

 (.65 4الرفعة )(  فاية النبيه البن 3)

 (. 375 2والن م الوهاج للدميري ) ، (309 4الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.563 1( ال مر والفرا ألبي محمد ال ويني )5)

 (.100 3( الم موع للنووي )6)

اضي أحمد بن عبد ه بن عبد الرحمن الحلبي األسدي ا :هو ( ابن األستاذ7)

سمر  ،  ان فقيها حافظا للمذهب ، القضاو المعرو  بابن األستاذ شارح الوسيط

ولي  ، روى عنه الحافظ أبو محمد الدمياطي ،  در وثابت بن مشر  وغيرهم

وله حواش على فتاوى ابن  ، هـ ( 662توفي سنة )  ، القضار بحلب بعد عمه

ر واستحضار للمذهب و المه يدله على فضل  بي:"اال ابن السب ي ، الصالح

عسر و ود شير منه في هذا :"وشرحه للوسيط اال ابن شهبة فيه ،  يد"

 (.128 2وطبقات ابن شهبة ) ، (17 8طبقات السب ي ) :. انظر"الوات
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وال ي فددي عندددنا وعنددد  مهددور  ،ة  غ ثقددأن ي ددون المبل دد (1)شددرح الوسدديط

 ،(3()2) مدا ادال بده عطدار ،العلمار بالعلم بانتقاالت اسمام من غير ا تماع

 ،وهددو الشددرط الثالددث ،عددد اسمددام والمددأموم م تمعددينبددل البددد مددن أن ي  

وإن بعاادت المسااافة  ،وإذا جمعهمااا مسااجد صااح القتااداء فلددذل  اددال

فيدده ومنارتدده  (5)وسدرداب (4)تهأي  صدحن المسدد د وصددف   وحالات األبنيااة

ل دن يشدترط أن  ،للصدالو ألن المس د  له مبني   ًوسطحه الذي هو منه

و أت ون أبواب األبنية نافذو يلى المس د سوار  ان الباب بينهما مفتوحا  

وادال  ،(7)وأصدلها (6)ان مس دا  واحدا   ذا في الروضةويال فال يعد   ،مالقا  

                                                           

و فاية األخيار للحصني  ، (144 4الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

(1 132 .) 

بن صفوان مولى بني فهر أو  ما  -وايل سالم  -أسلم  ( عطار بن أبي رباح2)

سمر  ،  ان من أ الر الفقهار وتابعي م ة و هادها، ي نى بأبي محمد الم ي

رضوان ه  ،  ابر بن عبد ه وعبد ه بن عباس وخلقا   ثيرا  من الصحابة

 ، رحمهم ه تعالى ، وخلق  ثير وروى عنه عمرو بن دينار وال هري ، عليهم

ويليه مر م اهد انتهت فتوى م ة في  مانهما. اال اتادو: أعلم الناس بالمناس  

 ، (261 3وفيات األعيان البن خل ان ) :ر(. انظر115توفي سنة ) ، عطار

وسير أعالم النبالر للذهبي  ، (334-333 1وتهذيب األسمار واللاات للنووي )

(5 78-87 .) 

 تاب صالو التطوع واسمامة  ، (186 2أخر ه ابن أبي شيبة في مصنفه )( 3)

واال  ، (7954برام ) ، باب في اسمام يقوم في ناحية المس د ، وأبواب متفراة

يروار الاليل في تخريج أحاديث منار السبيل  :فيه ضع . انظر :األلباني

 (.543برام ) ، (331 2)

ف ة الدار:وهي واحدو الصف  ( الصف ة4) والصفة من البنيان: شبه البهو  ، منه ص 

ومن لم ي ن له  ، فقرار المها رين :وأهل الصفة هم ، الواسر الطويل السم 

ف انوا يأوون يلى موضر مظل ل في مس د المدينة يس نونه.  ، منهم من ل يس نه

 صف ".:"مادو ، (364 7لسان العرب البن منظور ) :انظر

القاموس المحيط للفيرو بادي  :: بنار تحت األرض للصي . انظر( السرداب5)

 مادو"سرداب". ، (109 1)

 (.361 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.344 4( فتا الع ي  للرافعي )7)
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و دذل   ،ص فدي األم والمختصدر مخالفدةين يطدالا الدن (1)اسمام البلقيني

ولااو كااان بفضاااء شاارط أن ل يزيااد مااا بينهمااا  قولااه . ددالم األصددحاب

 ،هددذا التقدددير مددأخوذ مددن العددر  علددى الصددحيا علااى ثالثمائااة ذراع

ا  قولاه .مأخوذ مما بين الصفين في صدالو الخدو  (2)وايل  وقيال ،تقريباا

والو هدان  ،ال مهدوروهو ادول  ،نص على التقريب في اسمالر تحديداا 

أنده ال  وح دى عنده الددارمي ،(3)اائدل التحديدد أبدو يسدحاا ف ن   ،متقاربان

ال يضدر علدى  (5)والبحدر (4)وفي التهدذيب ،يضر  يادو ذراعين ونحوهما

ان فاااإن تالحاااق شخصاااان أو صاااف   قولاااه .التقريدددب  يدددادو ثالثدددة أذرع

أي بدين الشدخص األخيدر واألول  اعتبرت المساافة باين األخيار واألول

 ًولدو بلدغ مدا بدين اسمدام واألخيدر فراسدا ،وبين الص  األخير واألول

يعتبر بين اسمام واألخير يذا لدم ت دن  (6)وايل ،ألن األول في ح م اسمام

الفضااء  وساواء   قولاه .الصفو  القريبة من اسمام متصلة علدى العدادو

الصدددحة بدددين الفضدددار  أي ال فدددرا فدددي المملاااوك والوقاااف والمااابعض

المملو  والواد  والدذي بعضده ملد  وبعضده واد  والمدوات الخدالص 

يشددترط فددي السدداحة المملو ددة اتصددال  (7)وايددل ،والمددبعض أيضددا   ددذل 

يذا تعددددد الملددد  اشدددترط اتصدددال  (8)وايدددل ،الصدددفو   مدددا فدددي األبنيدددة

وال فرا أيضا  بين أن ي ون الفضار  ،الصفو  من أحد المل ين بالثاني

                                                           

  ه.لم أا  علي( 1)

البيان للعمراني  :( ح ي هذا الو ه عن البندني ي وأبي يسحاا. انظر2)

 (.75 4و فاية النية البن الرفعة ) ، (304 4والم موع للنووي ) ، (436 2)

 (.377 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.282 2( التهذيب للباوي )4)

 (.274 2( بحر المذهب للروياني )5)

 ، (362 1روضة الطالبين للنووي ) :وهذا الو ه شاذ. انظر :( اال النووي6)

 (.377 2والن م الوهاج للدميري )

وروضة  ، (348 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والنووي. انظر7)

 (.362 1الطالبين للنووي )

وروضة  ، (348 4فتا الع ي  للرافعي ) :( نقله الصيدالني وغيرر. انظر8)

 (.362 1ووي )الطالبين للن
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ول  قولااه .(1)محوطددا  عليدده أو مسددقفا   ددالبيوت الواسددعة أو غيددر محددوط

أي  يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة علاى الصاحيح

و مدا لدو  ،االتفداابفد ن االاتددار صدحيا  ،فيهما  ما لو حال بينهمدا ندار

ل ددن ال تعتبددر المسددافة فددي السددفينتين مددن  ، انددا فددي سددفينتين م شددوفتين

يلددى األخددرى بددل مددن اسمددام فددي يحددديهما يلددى المددأموم فددي هما ايحددد

ومددرادر بددالمطروا الددذي  ثددر  ،األخددرى أو مددن الصدد  يلددى الصدد 

 ،مطروا فمدا ال ي ثدر طرواده ال يضدر اطعدا   ويال ف ل شارع   ،طرواه

واحتر  بالمحوج يلى سباحة عن النهر الدذي  ، ما دل عليه  الم اسمام

اآلخر بالوثوب أو الخوض أو العبدور يم ن العبور من أحد طرفيه يلى 

فاإن  قولاه .فيده خالفدا   (3)والمصدن  (2)ف نه لم يح ى الرافعي ،على  سر

 فطريقاان ،واحدد أي مدن م دان   أو بيات   ة  ين كصحن وصاف  ءكان في بنا

ا أو شامالا وجاب اتصاال صاف   مان  أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا

أي البنار الذي فيه اسمام والبنار الدذي فيده المدأموم  أحد البنائين باآلخر

 ،ألن اخدتال  األبنيدة يو دب االفتدراا ًبحيث ال يبقى فر ة تسر واافدا  

رجاة ل ف   ول تضر   قوله .ليحصل الربط باال تماع ًفاشترطنا االتصال

ا في األصح  (5)والثاني ،(4)ا  واحدا  ونه صف  ألن أهل العر  يعد   ًتسع واقفا

 ،وإن كاااان خلاااف بنااااء اإلماااام قولاااه.لعددددم االتصدددال الحقيقدددييضدددر 

أي الدذي أحددهما  فالصحيح صحة القدوة بشرط أل يكون بين الصافين

 ،أي تقريبدا   أكثر من ثالثة أذرعفي بنار اسمام واآلخر في بنار المأموم 

ألن  ًال يصدددددا (6)وايدددددل ،تبدددددين فدددددي الحدددددس فدددددال يضدددددر  يدددددادو ال

ولدددم ين بدددر باالتصدددال  ،االفتدددرااب[ البندددار يو دددب 71اخدددتال ]ب 

ل يشاترط أ[ 61]أ  والطرياق الثااني قوله .المحسوس بتواصل المنا ب

                                                           

 (.305 4الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.347 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.362 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (305 4( الم موع للنووي )3)

 (350 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.378 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )5)

والحصني في  فاية األخيار  ، (379 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )6)

(1 135.) 
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أي محل الطريدق  نافذ ل أو حال باب  ئإل القرب كالفضاء إن لم يكن حا

 ،ما يذا لم يحل بين السائلين ما يمنر المرور والرؤيدة أو  دان بداب نافدذ

 الصددحن مددر  أصددال    دددار  لددم ي ددن  أو أو ر ددل   فوادد  بحذائدده صدد ٌّ 

أي  الشدبا   فإن حال ما يمنع المرور ل الرؤية فوجهاان قوله .ةالصف  

و ددان  ،أندده ال يصددا (2)وأصددل الروضددة (1)صددحا فددي الشددرح المهددذب

ولدديس فددي  ،المصددن  أهمددل التصددحيا هنددا لددذ رر اريبددا  فددي نظيرهددا

لدو  دان الشدبا  فدي  .نعدم ،(3)وفي النفقدات ،ال تاب خال  مطلق يال هذا

 مددا  ،ووادد  المددأموم فددي نفددس ال دددار صددا االاتدددار ، دددار المسدد د

والحيلولدة فدي المسد د بدين اسمدام والمدأموم ال  ،(4)صرح بده األصدحاب

وهددو ينمددا يددأتي يذا  ددان للموضددر الددذي فيدده  ،(5)االدده األسددنوي ،تضددر

 .(6)الشبا  باب نافذ يلى المس د  ما تقدم وال يضر غلقده علدى الصدحيا

 ،لمنعده االسدتطراا والمشداهدو ًأو جدار بطلات باتفااق الطاريقين قوله

ين فدي ي  تبدر العدراا (7)اال السدب ي ،وهللا أعلم ،الطريق الثاني أصح قلت

ونقل الشي  أبو محمد عن نصه في المبسوط مسائل تدل للطريقدة  ،ذل 

خلد  بل للو ه الثداني المدانر مدن صدحة القددوو يذا  دان البندار  ،األولى

َوص فَ   المدارس الاربية والشراية يذا  ان الواا  فيهدا ال  ،بنار اسمام

يرى اسمام وال من خلفه الظاهر أن القدوو تمتنر فيهدا علدى مدا صدححه 

                                                           

 (.306 4( الم موع للنووي )1)

 (.361 1( روضة الطالبين للنووي )2)

والوارثان يستويان أم يو ع بحسبه :"( وهو اول النووي في  تاب النفقات3)

 ، (464منهاج الطالبين للنووي )ص :فأطلق الخال  بال تر يا. انظر"و هان

والمشرع الروي شرح منهاج النووي ألبي الفتا المراغي 

 مخطوط"."ب[375 1]

و فاية األخيار للحصني  ، (380 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

(1 135.) 

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (923 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

لرافعي وفتا الع ي  ل ، (412 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر6)

 (.306 4والم موع للنووي ) ، (344 4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (231 1( االبتهاج للسب ي )7)
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 ،المتندداع الرؤيددة دون المددرور ًمددن الطددريقتين (2)والنددووي (1)الرافعددي

فددال  ،ير اختالفهمددا يذا حصدل يم ددان الرؤيدة والمددرور  ميعدا   دوينمدا ي

تصا الصالو فيها على الصحيا يال بدأن تتصدل الصدفو  فدي الصدحن 

وإذا صاح اقتاداؤه فاي بنااء  قولاه .(3)فدي ذلد  تصدريحا   ىولدم أر ،يليها

صاح اقتاداء مان أي ويذا صا ااتدار الواا  فدي غيدر بندار اسمدام  آخر

أي وي ون هو بالنسبة يلى من  وإن حال جداره بينه وبين اإلمام ،خلفه

وال يصدا تقدديهم عليده  ،خلفه  اسمام بالنسبة يليه يعتبر بينهمدا مدا تقددم

وال ي ددو  أن يتقدددم ت بيددرهم علددى  اددال القاضددي حسددين ،فددي الم ددان

وإماماه فاي سافل أو عكاس شاارط  ولاو وقاف فاي علااو    قولاه .(4)ت بيدرر

بعض بدنه أي بعض بدن أحدهما بعض بدن اآلخدر  محاذاة بعض بدنه

 ،هيدالبدد مدن محداذاو ر بت (5)وايدل ،بأن ي حاذي رأس األسفل ادم األعلدى

أل دل  ًواالعتبار بالقيام من معتدل القامة حتدى لدو لدم تحصدل المحداذاو

فد ن  ،أن ال ي ونا في مسد د وصورو المسألة ،اصرر أو اعودر لم يضر

 الضددمير للواددو  أي واددو    ،أو ع سدده واولدده ، انددا فيدده صددا مطلقددا  

  .أو بالع س أوضا (6)واول المحرر ،ع س الواو  المذ ور

 الم المصن  يفهم اشتراط المحاذاو عن الطدريقين السدابقين فدي   تنبيه

علددى  صددريحة فددي أندده مفددرع   (8)وأصددلها (7)وعبددارو الروضددة ،البنددائين

حصددل االتصددال  و ددان األولددى أن يقددول ،طريقددة مددن يشددترط االتصددال

                                                           

 (352 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.363 1( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.381-380 2( ونقله أيضا  الدميري في الن م الوهاج )3)

و روضة الطالبين للنووي  ، (352 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

(1 363.) 

والن م  ، (307 4الم موع للنووي ) :( وهو اول أبي محمد ال ويني. انظر5)

 (.381 2الوهاج للدميري )

 (.57( المحرر للرافعي )ص6)

 (.363 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.350 4( فتا الع ي  للرافعي )8)
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 .(2)مختصر مدن التحريدر .(1)ليطابق عبارو الروضة ًبمحاذاو بعض بدنه

ا ،وإماماه فاي مساجد   ماوات  ولو وقف في  قوله أي  ل شايء  فاإن لام يح 

 ،وواد  ابالتده ،بأن لم ي ن بينهما  دار أو  دان ول دن فيده بداب مفتدوح

أي  معتبااراا ماان آخاار المسااجد ،يعنددي بثالثمائددة ذراع فالشاارط التقااارب

 ،للصالو فال يدخل في الحد الفاصدل ألن المس د مبني   ً(3)على الصحيا

ألن االتصددال  ًفددي المسدد د أي مددن آخددر صدد    ماان آخاار صااف   وقياال

فمددن  ،فدد ن لددم ي ددن فددي المسدد د يال اسمددام ،(4)بيندده وبددين اسمددام مرعددي  

أي صحة االاتدار سوار  منع مغلق   أو باب   وإن حال جدار   قوله .موافه

ول ددن لددم يقدد   ،و ددذا يذا  ددان البدداب مفتوحددا   ،علددم بحددال اسمددام أم ال

ألنه حينئذ ي ون بينده وبدين  ًس وته عنه وال يرد على المصن  ،ابالته

 قولاه .ين  دان  ددار المسد د  دا  (5)وايدل ،اسمام  ددار المسد د حائدل

من  ألن الباب المردود مانر   ًوالشباك في األصح ،وكذا الباب المردود

فقدد حصدل الحائدل مدن و ده  ،والمشب  مانر من االسدتطراا ،المشاهدو

لحصدول االتصدال  ًال يمندر (6)والثداني ،ب  اندب المندرال دفي   ،دون و ه

 قلاات ،والمشدداهدو فددي الثانيددة ،وهددو االسددتطراا فددي األولددى ،مددن و دده

عدن  (7)لمدا روى الدداراطني ًيكره ارتفاع المأموم على إماماه وعكساه
                                                           

والمأموم في م ان  ، ي صحن الدارأما يذا وا  اسمام ف:"( وعبارو الروضة1)

فبماذا يحصل االتصال؟  ، أو بالع س ، أو طر  صفة مرتفعة ، عال من سطا

 (.363 1و هان...".انظر: روضة الطالبين للنووي )

 (.350 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )2)

و روضة الطالبين للنووي  ، (355 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

(1 364.) 

والن م ، (355 4( وبه اال صاحب التلخيص. انظر: فتا الع ي  للرافعي)4)

 (.382 2الوهاج للدميري )

 (.89 4و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (308 4( ح ار النووي في الم موع )5)

لن م وا، (360 4( ح ار الرافعي والدميري. انظر: فتا الع ي  للرافعي)6)

 (.383 2الوهاج للدميري )

أن يقوم ‘ باب نهي رسول ه  ،  تاب ال نائ  ، (463 2( سنن الداراطني )7)

يروار  :وحسنه األلباني. انظر ، (1882برام ) ، اسمام فوا شير والناس خلفه

 (.544الحديث رام ) ، (332 2الاليل في تخريج أحاديث منار السبيل )
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والنداس  ،أن يقدوم اسمدام فدوا شدير نهدى رسدول ه ))¢ابن مسعود

فددددن ي دددرر أن يعلدددو  ،ويذا  دددرر أن يعلدددو اسمدددام ،((لفددده أسدددفل منددده خ

 ،أي فيهمددا  تبليددغ المددؤذن فيسااتحب ،إل لحاجااة   قولااه .المددأموم أولددى

ف بدر  ،صدلى علدى المنبدر))أنده  (1)روى الشيخان ،وتعليم اسمام للقوم

 ىفند ل القهقدر ،وهو علدى المنبدر ثدم رفدر ،و بر الناس ورارر ثم ر ر

أابل على  ثم ،ثم عاد حتى فرغ من الصالو ،حتى س د في أصل المنبر

 .((لتأتموا بدي ولتعلمدوا صدالتي ًأيها الناس ينما فعلت هذا فقال ،الناس

ألنه ما لم يفرغ منها لدم  ًول يقوم حتى يفرغ المؤذن من اإلقامة قوله

 ،وي ددون مشددتاال  ب وابدده ،أ[ واددت الدددخول فددي الصددالو72يحضددر]ب 

تفوتدده  لددئال ً"اددد اامددت الصددالو" ين  ددان شدديخا  يقددوم عنددد اولدده (2)وايددل

 "ادد اامدت الصدالو" القيام عند اوله وصحا في ال افي ،ت بيرو اسحرام

وبدأن  ،شدعر بد رادو الدذي يصدلي فدي  ماعدةو الم المصن  ي   ،(3)مطلقا  

 .ف نده مدن سدنتها ،ليقديم اائمدا   ًالمنفرد أو مقيم الصالو يقوم ابل أن يقديم

 ًأي شدروع المدؤذن فدي اساامدة بعد شروعه فيها نفالا  ئول يبتد قوله

 ،(4)روار مسدلم ((فدال صدالو يال الم توبدة ،يذا أايمدت الصدالو)) لقولده 

وال فدرا بدين ، ((يذا أخذ المؤذن في اساامة )) (5)وفي رواية البن حبان

 ،ه إن لم يخش فوت الجماعاةفإن كان فيه أتم   قوله .الرواتب وغيرها

ألن  ًخشي فوت ال ماعدة اطدر النافلدةف ن  ،أي بسالم اسمام وهللا أعلم

                                                           

برام  ، باب الخطبة على المنبر ،  تاب ل معة ، (9 2( صحيا البخاري )1)

باب  ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (354 3وصحيا مسلم ) ، (917)

 (.544برام ) ،  وا  الخطوو والخطوتين في الصالو

بحر المذهب للروياني  ، (130 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر2)

 (.255 3والم موع للنووي ) ، (430 1)

 (.385 2الن م الوهاج للدميري ) :انظر( 3)

باب  راهة  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (30 4( صحيا مسلم )4)

 (.710برام ) ، الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن

باب ذ ر ال  ر عن ينشار المرر الصالو  ، (565 5( صحيا ابن حبان )5)

 :حه األلباني. انظروصح ، (2190برام ) ، عند ابتدار المؤذن في اساامة

 (.2187برام ) ، (61 4التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان )
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فالمت ده  ،لو علدم يدرا   ماعدة أخدرى (1)اال األسنوي .ال ماعة أفضل

  .فيحمل لفظ ال ماعة هنا على ال نس ،يتمامها وحينئذ

  

                                                           

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (928 1(  افي المحتاج لدسنوي )1)
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ا[  فصل ]في بعض شروط القدوة أيضا

أو  ب[61]أ شااارط القااادوة أن يناااوي الماااأموم ماااع التكبيااار القتاااداء

 ،ةأي ويال لددم ت ددن صددالته صددالو  ماعددة يذ ال عمددل يال بني دد الجماعااة

ولديس  ،(1)ة للت بير وار في المحدررواشتراط المعي   ،وهذا الشرط الرابر

بددل الشددرط و ددود النيددة حالددة يرادو االاتدددار سددوار  ددان عنددد  ، ددذل 

 ،ة ال ماعدة التدي هدي حاضدرو مدر اسمداموالمدراد بني د ،اسحرام أو بعدر

فلو حضر اثنان ونوى  ل منهما ال ماعة  ،ة االاتدارني   فهي را عة يلى

والجمعاة كغيرهاا علاى  قولاه .من غيدر تعيدين يمدام أو مدأموم لدم يصدا

ألنهدددا ال تصدددا يال  ًال (2)وايدددل ،أي ي دددب فيهدددا نيدددة االاتددددار الصاااحيح

فلاو تارك هاذه  قولاه .ة ال معة مانيا  عنهاف ان التصريا بني   ،بال ماعة

ألنه واد  صدالته  ًاألفعال بطلت صالته على الصحيحالنية وتابع في 

 ،فصار  ما لدو ربدط صدالته بايدر المصدلي ،على صالو من ليس ب مام

ألنده أتدى بالوا بدات  ًال تبطدل (4)والثداني ،باألصا (3)وعبر في الروضة

وال  ،وعلدى هدذا ي دون منفدردا   ،وليس فيها يال أنه اارن فعله فعل غيدرر

وينمددا تبطددل يذا  ،المتابعددة منعقدددو علددى االنفددرادخدال  أن الصددالو ابددل 

انتظدددر ر وعددده أو سددد ودر أو غيرهمدددا لير دددر ويسددد د معددده وطدددال 

أما يذا اتفق انقضار فعله مر انقضدار فعلده أو انتظدرر يسديرا   ،(5)انتظارر

بدل ت فدي نيدة  ،أي ي يد أو عمدرو ول يجب تعيين اإلمام قوله . دا  فال

أي يذا  نااه وأخطااأ بطلاات صااالتهفااإن عي   ،اماالاتدددار بالحاضددر أو باسمدد

والددذي ينباددي أن  ،ه ددذا أطلقددوا بطددالن الصددالو ،ن مددن غيددر يشدداروعددي  

فالصددالو صددحيحة علددى  ،ةيقددال بطددل االاتدددار ثددم ين لددم يحصددل متابعتدد

 ؟أو ال ة  مبطلد ج على أن متابعدة مدن لديس ب مدام  خر  وين تابر ي   ،االنفراد

                                                           

 (.57( المحرر للرافعي )ص1)

والم موع  ، (364 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والنووي. انظر2)

 (.202 4للنووي )

 (.367 1ضة الطالبين للنووي )( رو3)

والن م  ، (363 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والدميري. انظر4)

 (.387 2الوهاج للدميري )

 (.387 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)
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االه  .ألنه ينما تابر على ظن أنه الذي نوار ًويت ه أن يقال هنا بالصحة

فاألر ا من  ،را  مْ فبان عَ  ،هذا أو الحاضر أما يذا أشار   يد   ،(1)السب ي

 تبعددا  لل فايددة (3)اددال فددي المهمددات .أندده يصددا تاليبددا  لإلشددارو (2) وائدددر

أن  (4)يدرحرتوذ ر فدي ال ،والظاهر عند اسمام الصحة ،المنقول البطالن

البحدر اطدر بالصدحة فيمدا يذا ندوى االاتددار بالحاضدر مدر الروياني في 

ح اية و هدين فدي  (5)والذي رأيته في البحر ،اعتقاد أنه  يد وهو عمرو  

فأما الواا   ،وهما يذا نوى الصالو خل  الشخص أصل المسألة ثم اال

ف دان  ،فنوى خلد  فدالن ،لإلمامة يذا لم يحضرر هذر النية عند اسحرام

ولو نوى أنه يصلي خلد  يمدام وعنددر أن  ،و ها  واحدا  ال يصا  ،غيرر

 والذي يظهر لدي .انتهى ،را  ي و  بال خال ف ان اسمه عمْ  ،اسمه  يد

أن األخيدددرو التدددي نفدددي الخدددال  فدددي  وا هدددا هدددي التدددي  علهدددا محدددل 

أي ال تشدترط  وتستحب ،ة اإلمامةول يشترط لإلمام ني   قوله .الو هين

ااتدددى بدده الر ددال أو  الصددحة لالاتدددار أن ينددوي اسمددام اسمامددة سددوار  

ويندددب لدده أن ينددوي لتحصددل لدده فضدديلة  ،بنفسدده ألندده مسددتقلٌّ  ًالنسددار

يذا لدم يندو  ويقدول ،(6)ف نه يشدترطها ،ويخرج من خال  أحمد ،ال ماعة

أن  فاألصدا ،فد ن لدم يندو ،(7)وهدو و ده عنددنا ،بطلت صدالو المدأمومين

 دب عليده يذا توأن ال معة ال تصا لمن  ،فضيلة ال ماعة ال تحصل له

فلو أخطأ في تعياين  قوله .فتستثنى من يطالا ال تاب ،ةفيها باير ني   أم  

ألن أصدل  ًرا  ال يضرفبان عمْ  أي يذا نوى اسمامة ب يد   تابعه لم يضر  

قاادوة وتصااح  قولااه االئتمددام.النيددة ليسددت بشددرط فددي حقدده بخددال  نيددة 

وفااااي الظهاااار بالعصاااار  ،المااااؤدي بالقاضااااي والمفتاااارض بالمتنفاااال

                                                           

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (246 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.366 1( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.  336 3ات لدسنوي )( المهم3)

 (.354 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )4)

 (. 296 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر5)

 (.374 3) واسنصا  للمرداوي ، (370 1) المبدع البن مفلا :( انظر6)

فتا  :( ح ار أبو الحسن العبادي عن أبي حفص الباب شامي والقفال. انظر7)

 (.367 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (368 4الع ي  للرافعي )
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ة اسمدام اخدتال  ني د أي يع س  ل واحد مما سبق فال يضدرُّ  وبالعكوس

 دان يصدلي ))ألن معداذا   ًوالمأموم يذا  انت الصالتان متفقتي العدد

عشدار اآلخدرو ثدم ير در يلدى اومده فيصدلي بهدم تلدد   مدر رسدول ه 

وألن االاتدار ينما هو في األفعال الظاهرو دون  ،(1)متفق عليه ((الصالو

ألندده يلدد م مددن ال ددوا   ًوهددي أولددى ،وي ددو  (2)وعبددارو المحددرر ،ةالني دد

أي ويصا  وكذا الظهر بالصبح والمغرب قوله .الصحة بخال  الع س

ستياندده  ًوين  انددت صددالو المددأموم أطددول مددن صددالو اسمددام ،االاتدددار

أي يذا  وهاو كالمسابوق قولاه .وبالبااي بعد سدالمه ،اسمامببعضها مر 

 متابعة اإلماام فاي القناوت ول تضر   قوله .م اسمام يقوم ويتم صالتهسل  

 و ان األولدى أن يدؤخر اولده ،والجلوس األخير في المغربب[72]ب 

فد ن الصدحيا أن المسدبوا يسدتحب لده أيضدا   ،وهو  المسبوا يلدى هندا

ولاه فراقاه إذا  قولاه .ال يؤخذ من تعبيرر بدال لوسو ،التشهد مر اسمام

وال يتخددرج علددى  (3)اددال األسددنوي .أي بددالقنوت وال لددوس اشااتغل بهمااا

المتابعددة  (4)واددال السددب ي ،لددنظم صددالته مراعدداو   المفاراددة بايددر عددذر  

وهددو ايدداس تفضدديل االنتظددار فدديمن صددلى  (5)اددال فددي التحريددر ،أفضددل

أي  الصبح خلف الظهار فاي األظهاروتجوز  قوله .الصبا خل  الظهر

التفداا صدالته مدر مددا  ًونحدو ذلد  ممدا ت دون صدالو اسمددام فيده أطدول

ألنه يحتاج يلدى الخدروج مدن صدالو  ًال يصا (6)والثاني ،يأتي به اسمام

ويستفاد من التعليل أن الخال  محله ما يذا لم يسدبقه  ،اسمام ابل فراغه

والخددال  طريقددان  ،صددحت   مددا  فدد ن سددبقه بهددا  ،اسمددام بقدددر ال يددادو

األصدا  (8)ادال فدي المهمدات ،القطدر بالصدحة (7)ر ا في أصل الروضة
                                                           

 (.647( سبق تخري ه في )ص1)

 (.57( المحرر للرافعي )ص2)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (934 1(  افي المحتاج لدسنوي )3)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (252 1( االبتهاج للسب ي )4)

 (.354 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )5)

 (.270 4الم موع للنووي ) :( ح ار الخرسانيون. انظر6)

 (.368 1الطالبين للنووي )( روضة 7)

 (.338 3( المهمات لدسنوي )8)
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فإذا قام إلى الثالثة إن  قوله .(1) ما   م به في المحرر، طريقة القولين

 قلت ،وإن شاء انتظره ليسلم معه ،النقضار صالته ؛شاء فارقه وسلم

ومنددر  ،أي لاددرض أدار السددالم فددي  ماعددة انتظاااره أفضاال وهللا أعلاام

ن وادد  أأي  دد وإن أمكنااه القنااوت فااي الثانيااة قولااه .بعضددهم االنتظددار

أي  وإل ،لديس فيهدا مخالفدة اسمدام ة  أي تحصيال  لسن قنت ،اسمام يسيرا  

 (2)ادددال األسدددنوي .وال شدددير عليددده ،أي للمتابعدددة تركاااهوين لدددم يم نددده 

ولااه  ،والقيدداس خالفدده ،القنددوتومقتضددى يطالادده أندده ال يسدد د لتددر  

 هو  قطر القدوو لعذر فتر ه أفضل. فراقه ليقنت

فاألصا أنه ليس له انتظدار اسمدام  ،لو ااتدى في المارب بالظهر  فرع

ألنه أحدث تشهدا  لم يفعله اسمام بخدال   ًيذا اام يلى الرابعة بل يفاراه

  .(3)ف نه وافق اسمام في تشهدر ثم استدامه ،السابقةالصورو 

ككسااوف ومكتوباة أو جناازة لاام يصاح علااى  فاإن اختلااف فعلهماا قولاه

أ[ أي لم يصا أن يقتدي في واحدو من الصلوات الثالث 62]أ  الصحيح

فعلددى هددذا يذا ااتدددى فددي  ،ي ددو  (4)والثدداني ،لتعددذر المتابعددة ًبدداألخرى

ال نددا و ال يتابعدده فددي الت بيددرات واألذ ددار الفريضددة بمددن يصددلي علددى 

خددرج نفسدده عددن بددين أن ي   ر  فهددو مخي دد ،بددل يذا  بددر اسمددام الثانيددة ،بينهددا

ويذا ااتددددى بالمصدددلي للخسدددو  تابعددده فدددي  ،القددددوو أو ينتظدددر سدددالمه

وين شار انتظدرر فدي  ،الر وع األول ثم ين شار رفر رأسه معه وفاراه

ينتظدرر بعدد الرفدر لمدا فيده مدن تطويدل وال  ،الر وع يلدى أن يعدود يليده

وعلى الصحيا ي ون توافق نظم الصالتين في األفعدال  ،الر ن القصير

 (5)وتعبيددددرر بالصددددحيا تبددددر فيدددده المحددددرر ،واألر ددددان شددددرطا  خامسددددا  

                                                           

 (.58( المحرر للرافعي )ص1)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (935 1(  افي المحتاج لدسنوي )2)

 (.376 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

والن م الوهاج  ، (265 2التهذيب للباوي ) :( يح ى عن القفال. انظر4)

 (.391 2للدميري )

 (.58( المحرر للرافعي )ص5)
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فيه طريقدان أصدحهما  :(3)واال في شرح المهذب ،(2)وأصلها (1)والروضة

  .القطر بالمنر

                                                           

 (.367 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (.370 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.270 4( الم موع للنووي )3)
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 فصل ]في متابعة اإلمام[ 

 تجب متابعة اإلمام في أفعال الصالة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه

ينمددا  عددل اسمددام ليددؤتم بدده فددال ))لقولدده  ًويتقاادم علااى فراغااه منااه

متفددق  ،الحددديث تختلفددوا عليدده فدد ذا  بددر ف بددروا ويذا ر ددر فددار عوا((

في ددو   ،أمدا األاددوال  ددالقرارو والتشددهد ،وهددذا الشددرط السددادس ،(1)عليده

ألن القددوو منتظمدة ال  ًفاإن قارناه لام يضار قولاه .التقددم والتدأخر فيها

 (2) مدا نقلده الرافعدي ،ل ن ي رر وتفوت به فضديلة ال ماعدة ،مخالفة فيها

بددأن هددذا  رض علددى المصددن وفيدده بحددث واعت دد ،عددن الباددوي وأاددرر

 قولاه .(3)أن مرادر باألول بيان المتابعدة ال املدة و وابه ،ينااض ما تقدم

 ولدو فدي  د ر   ،أي فدال تنعقدد الصدالو يذا اارنده تكبيارة اإلحارامإل في 

ر فالبدد مدن تدأخ   ،تهفبان مقارن ؟رأنه تأخ   أو ظن   ههل اارن منها أو ش 

 ميددر ت بيددرو المددأموم عددن ت بيددرو اسمددام حتددى يثبددت لإلمددام  وندده فددي 

وال يخفدى أن هدذا فديمن أنشدأ صدالته علدى  ،االاتددار بده مفيندتظ ،صالو

ف وإن تخل اا قولااه .(4)واألصددا أن المقارنددة فددي السددالم ال تضددر ،القدددوو

لقولده  ًوهو فيما قبله لام تبطال فاي األصاح ،بأن فرغ اإلمام منه بركن  

 ((فمهمدا أسدبق م بده يذا ر عدت  ،ال تبادروني بدالر وع وال بالسد ود

ومهمدا أسدبق م بده يذا سد دت تددر وني بده يذا  ،تدر وني به يذا رفعدت

تبطدل يذا فعلده  (1)وايدل ،(6)وصححه ابن حبدان (5)روار ابن ما ه ((رفعت

                                                           

 (.643( سبق تخري ه في )ص1)

 (.381 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.505 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر3)

أصحهما: أنها ت رر وال  ، و هان مشهوران للخرسانيين :( واال النووي4)

الوهاج للدميري والن م  ، (235 4تبطل صالته. انظر: الم موع للنووي )

(2 393 .) 

باب النهي أن  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (309 1( سنن ابن ما ة )5)

 (. 963برام ) ، يسبق اسمام بالر وع والس ود

باب ذ ر ال  ر عن أن يبادر المأموم اسمام  ، (608 5( صحيا ابن حبان )6)

 :حسن صحيا. انظر :واال األلباني ، (2229برام ) ، في الر وع والس ود

 (.2226برام ) ، (82 4التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان )
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أشدار بده يلدى أن اسمدام لدو  ،بأن فرغ يلدى آخدرر واوله ،عامدا  للمخالفة

ر ر مثال  ابل المأموم ثم ر ر المأموم وأدر ه في الر وع لم ي دن ذلد  

فاإن  ،وهاو فيماا قبلهماا ،بأن فرغ منهماا أو بركنين قوله .فا  بر ن  تخل  

أي  بطلاات   لقددرارو السددورو أو للتسددبيحاتأي بددأن تخل دد لاام يكاان عااذر

والمدراد بدالفراغ االنتقدال  ،ل ثرو المخالفة ًطويال   ان الر ن أو اصيرا  

وإن كاان  قولاه .(2)س بايرر أم ال على األصا في التحقيقعنه سوار تلب  

أي وأن  دان عدذر  بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحاة

يتبعاه وتساقط  فقيال ،سرعة ارارو اسمام وبطئ ادرارو المدأموم للع د ل

فلددو  ،أ[ المسددبوا73]ب  ألندده معددذور فأشددبه ًأي بقيددة الفاتحددة البقيااة

ول نده يخدرج مدن  ،ال تسدقط وايل ،اشتال ب تمامها  ان متخلفا  بال عذر

أمدا يذا  ،(3)ور حده فدي البحدر ،خلد  مثلده ىواألولى أن ال يصل ،ادوته

فعليدده  ،لت ريددرر ال لمددات للوسوسددة ًاسمددام ابددل يتمامدده الفاتحددةر ددر 

عدن  (4)ونقلده فدي ال فايدة ،صدرح بده المتدولي ،وتخلفه بال عدذر ،يتمامها

ها ويسعى خلفاه ماا لام يسابقه باأكثر مان والصحيح يتم   قوله .القاضي

أي يددتم الفاتحددة و وبددا  ويسددعى  ثالثااة أركااان مقصااوده وهااي الطويلااة

خل  اسمام على نظم صالو نفسه يذا لم يسبقه اسمام بدأ ثر مدن الثالثدة 

ألن تر  الفاتحة ينما اغتفدر للمدأموم فدي الر عدة  ًبل بالثالثة فما دونها

بخدددال  اسسدددراع فدددي  ،لتفددداوت النددداس فدددي الحضدددور غالبدددا   ًاألولدددى

 ،واحتدر  بالطويلدة عدن االعتددال ،ف نهم ال يختلفدون فيده غالبدا   ،القرارو

و المده  ،و دذا ال لدوس بدين السد دتين علدى األصدا ،ف نه اصير اطعا  

فددي  (6)والمصددن  (5)وبدده  دد م الرافعددي ،يقتضددي أنهمددا غيددر مقصددودين

ونقدددال هنددا عدددن األ ثددرين أن الدددر ن القصدددير  ،ال ددالم علدددى االعتدددال

                                                                                                                                                             

والم موع  ، (382 4( وهو و ه للخرسانيين. انظر: فتا الع ي  للرافعي )1)

 (. 235 4للنووي )

 (. 264-263( التحقيق للنووي )ص2)

 (. 32 2( بحر المذهب للروياني )3)

 (. 597 3(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

 (. 383 4( فتا الع ي  للرافعي )5)

 (. 235 4( الم موع للنووي )6)
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صدددحا أن ال لدددوس بدددين  (1)وتقددددم أن المصدددن  ،مقصدددود فدددي نفسددده

نده مقصدود ي وحيدث ادال األصدحاب (2)ادال ابدن العمداد ،الس دتين طويل

أرادوا  ،غيدر مقصدود وحيدث ادالوا ،أرادوا أنه البد من و دود صدورته

أي فد ن  فاإن سابق باأكثر قولاه .وتبطدل الصدالو بتطويلده ،أنه ال يطول

 ، اد على الثالثة بأن رفر اسمام من الس دو الثانية والمدأموم فدي القيدام

يتبعه فيما هو فيه ثم يتادارك  واألصح ،أي لتعذر الموافقة يفارقه فقيل

لمدا فدي مراعداو نظدم صدالو نفسده والحالدة  ًأي ما االده بعد سالم اإلمام

وي ددري  ،فسدهيراعدي نظدم صدالو ن (3)وايدل ،هدذر مدن المخالفدة الفاحشدة

الفاتحاة لشاغله  تم  ولاو لام ي ا قولاه .فا  بعذر  وي ون متخل   ،ثر يمامهيعلى 

 هذا كلاه فاي الموافاق ،  ستمامهاأي في التخل   بدعاء الفتتاح فمعذور

وهو الذي أدر  ابدل ر دوع اسمدام  مندا  يسدر  ،أي في المأموم الموافق

فاألصاح أناه إن لام  ،ركع اإلمام في فاتحتاه فأما مسبوق   قوله .الفاتحة

ألنده  ًيشتغل بالفتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهاو مادرك للركعاة

عليده  مدا أنده يذا لدم يددر  شديئا  مدن  فال يل مه  يادو   ،لم يدر  يال ذل 

أي وين اشدتال باالفتتدداح  وإل قولاه .القيدام لدم يل مده شدير مدن الفاتحدة

 ،(4)عن الفرض يلى غيدررلتقصيرر بالعدول ً بقدره لزمه قراءة  والتعوذ 

 ،القيددام الددذي هددو محلهددا سدرا دده ًيددتم الفاتحددة فددي الحددالتين (5)والثدداني

الفاتحدة  تم  فد ن الندا ي د ،سقط ما بقدي فير در معده فدي الحدالتيني   (6)والثالث

هدا فد ن لدم يتم   ،فيسدعى خلفده  مدا سدبق ،بعدذر   فيتخل  ليقرأ فهو تخلد   

                                                           

 ( من هذا البحث. 591)ص :( في باب س ود السهو. انظر1)

 أ[.211 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]2)

 (. 371 1روضة الطالبين للنووي ) :( بهذا أفتى القفال. انظر3)

 ، (392 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (170 2التهذيب للباوي ) :( انظر4)

 (. 213 4موع للنووي )والم 

التهذيب للباوي  :( ح ار الباوي والنووي والدميري وغيرهم. انظر5)

 (. 396 2والن م الوهاج للدميري ) ، (213 4والم موع للنووي ) ، (170 2)

 :ندني يب"اال ال:واال النووي ، وهو ظاهر نصه في األم":"( اال العمراني6)

والم موع  ، (376 2البيان للعمراني ) :هذا هو نصه في اسمالر". انظر

 (.213 4للنووي )
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 ،النا ير ر واشدتال ب تمدام الفاتحدةوين  ،ور ر مر اسمام بطلت صالته

واألصدا أنده ال تبطدل  ،ولم يدر  اسمام يال فدي االعتددال فاتتده الر عدة

 ،ألنه غير محسوب ًوعلى هذا ينباي أن ال ير ر (1)اال اسمام ،صالته

ول يشااتغل المساابوق  قولااه .بددل يتددابر اسمددام فددي الهددوى يلددى السدد ود

ألن  ًبالفاتحااة إل أن يعلاام إدراكهاااباال أي اسددتحبابا   بساانة  بعااد التحاارم

ولو علم الماأموم فاي ركوعاه أناه  قوله .االهتمام بشأن الفرائض أولى

 دذا  د م بده  ،ب[ محلهدا62لفدوات]أ  د إليهاالم يع   ترك الفاتحة أو شك  

 ،ويقرأهددا وي ددون  ددالمتخل  بعددذر   ،يعددود يلددى القيددام وايددل ،(2)الرافعددي

لفددوات  ًركعااة بعااد سااالم اإلمااام باال يصاالي قولااه .(3)ح ددار فددي ال فايددة

لبقدار  ولام يركاع هاو قرأهاا ،وقاد ركاع اإلماام شاك   فلو علم أو ،الر عة

فد ذا أدر ده  ،أي على األصدا وهو متخلف بعذر ،محلها وعدم سقوطها

يركاع ويتادارك  وقيال ،في ايام الثانية صدا علدى األصدا دون مدا بعددر

وعلدى  (4)((ر در فدار عوافد ذا )) لقولده  ًأي مدا فاتده بعد سالم اإلماام

ولو سبق إمامه  قوله .لتقصيرر بالنسيان ً   ان باير عذر  هذا لو تخل  

ولدو  ،فبدان خالفده أنده متدأخر   و دذا لدو ظدن   ،لما سدبق بالتحرم لم تنعقد

 ًأو بالفاتحة أو التشاهد لام يضاره ويجزئاهذ رها المصن   ان أشمل 

أي مدر  تجاب إعادتاه وقيال ،تبطدل (5)وايل ،ألنه ليس فيه مخالفة فاحشة

إن كاان  -وساجود   كركاوع  - ولو تقدم بفعل   قوله .ارارو اسمام أو بعدها

وين  ،لفحدش المخالفدة ًأي ين  ان عامدا  عالمدا  بدالتحريم بركنين بطلت

فيدأتي بهدا بعدد  ،ل ن ال يعتد بتل  الر عدة ، ان ناسيا  أو  اهال  لم تبطل

فلما أراد اسمدام أن  ،ير ر ابل اسمامله العراايون بأن ومث   ،سالم اسمام

                                                           

ونقله عنه أيضا  بهذا النص النووي في  ، (490 2( نهاية المطلب لل ويني )1)

 (.213 4الم موع )

 (.392 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.598 3(  فاية النبيه البن الرفعة )3)

 (.643( سبق تخري ه )ص4)

 (. 397 2الن م الوهاج للدميري ) :( ح ار الدميري. انظر5)
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أي لم ي ن بدر نين  قوله وإل فال .(1)فلما أراد أن يرفر س د ،ير ر رفر

مدر  (3)والتهدذيب (2)وصرح صاحبا التتمة ،ألنها مخالفة يسيرو ًفال تبطل

أمددا )) وهددو مقتضددى اولدده  ،(4)وهددو المنصددوص ،هددذا أن ذلدد  حددرام

 ((أن يحدول ه رأسده رأس حمدار يخشى الذي يرفدر رأسده ابدل اسمدام

وفددي  ،بددأن انتقددل عندده أي تددام   تبطاال بااركن وقياال قولااه .(5)متفددق عليدده

وايددر  ،وين لدم يتمده ،تبطدل بالسدبق يلدى ر دن اأنهد و ه آخر (6)المحرر

ب[ 73]ب  فاألصددددا ،ال تبطددددل فدددد ن النددددا ،بالعمددددد (7)فددددي الروضددددة

  .أنه يستحب العود (8)لمنصوصا

ف ذا تر  اسمام فرضا   ما يذا اام فدي  ،الموافقة من شروط القدوو  فرع

ألنده ين  ًموضر القعود أو بالع س ولم ير ر لدم ي د  للمدأموم متابعتده

والمأموم ينما يتابعده  ،وين سها ففعله غير معتد به ،تعمد فصالته باطلة

 ،  فدداحشاالشددتاال بهددا تخل ددوين تددر  سددنة فددي  ،فددي أفعددال الصددالو

فدد ن فعددل بطلددت  ، سدد ود الددتالوو والتشددهد األول لددم يددأت بهددا المددأموم

فددال بددأس  ،  لسددة االسددتراحة ،  لهددا يسدديرا  وين  ددان التخل دد ،صددالته

 ولددذا ال يضددر   ، مددا ال بددأس ب يادتهددا فددي غيددر موضددعها ،بددانفرادر بهددا

  .(9)انفرادر بالقنوت ين لحقه في الس دو األولى

                                                           

والم موع للنووي  ، (295-294 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

(4 238.) 

  تحقيق  ينصا  الفعر. ، (98 1( تتمة اسبانة للمتولي )2)

 (.270 2( التهذيب للباوي )3)

 (.206 1( األم للشافعي )4)

باب يثم من رفر رأسه ابل  ،  تاب األذان ، (140 1( صحيا البخاري )5)

النهي باب  ،  تاب الصالو ، (248 3وصحيا مسلم ) ، (691برام ) ، اسمام

 (.427برام ) ، عن سبق اسمام بر وع أو س ود ونحوهما

 (.59( المحرر للرافعي )ص6)

 (.373 1( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.206 1( األم للشافعي )8)

 (.369 1( انظر: روضة الطالبين للنووي )9)
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 فصل ]في زوال القدوة وإيجادها[ 

أو  أي سدوار خدرج بحددث   إذا خرج اإلمام مان صاالته انقطعات القادوة

فللمدددأمومين االسدددتخال   مدددا  ،ويذا انقطعدددت والصدددالو باايدددة ،غيدددرر

ن فعله ألن ما ال يتعي   ًفإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز قوله .سيأتي

 ،حضددا  أو فددرض  فايددة ددان تطوعددا  م سددوار   ،ال يلدد م عندددنا بالشددروع

واستدلوا ل وا   ،يرخص في ترك الجماعة ل يجوز إل بعذر   وفي قول

فددي صددالو ذات  المفاراددة بعددذر بمفاراددة الفراددة األولددى رسددول ه 

 (3)والشدي  أبدو حامدد ،(2)و عل الشدافعي ،(1)الرااع بعدما صلى بهم ر عة

دليال  للمفاراة بايدر في صالو الر ل المفارا له وحدر  ،(4)¢حديث معاذ

 ،أن الخروج مبطدل (5)وفي اول ،تطويل القرارو ليس بعذر   واالوا ،عذر

 وفدي المسدألة طدرا   ،وين  ان بعدذر للنهدي عدن االخدتال  علدى اسمدام

 .(6)أما المعدذور في دو  اطعدا   ،أن القولين فيمن فارا باير عذر أصحها

ومان العاذر  قولاه .والمحدرر ،وعليها ينطبدق لفدظ ال تداب (7)اال السب ي

ين  (8)وايدددل ،ال  أو ش ددد أي والمدددأموم ال يصدددبر لضدددع    تطويااال اإلماااام

أي فيفارادده ليددأتي  مقصااودة كتشااهد   ةا أو تركااه ساان  التطويددل لدديس بعددذر  

                                                           

برام ، أبواب صالو الخو  ، (14 2( أخر ه البخاري في صحيحه )1)

 ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (149 4ي صحيحه )ومسلم ف ، (942)

 (.839برام ) ، باب صالو الخو 

 (.202 1( األم للشافعي )2)

 (.130( الخالصة للا الي )ص3)

باب من ش ا  ،  تاب األذان ، (142 1( أخر ه البخاري في صحيحه )4)

 تاب  ، (277 3وأخر ه مسلم في صحيحه ) ، (705برام ) ، يمامه يذا طول

 (.465برام ) ، باب القرارو في العشار ، الصالو

والدميري في  ، (405 4( ح ار أبو المعالي ال ويني في نهاية المطلب )5)

 (.400 2الن م الوهاج )

 (.404 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 تحقيق  أمينة الحربي.  ، (214 1( االبتهاج للسب ي )7)

األم للشافعي  :الذي نص عليه في األم". انظر وهو:"( ح ار الدميري واال8)

 (.400 2( والن م الوهاج للدميري )202 1)
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أي فددي فريضددة  ولااو أحاارم منفاارداا  قولااه .ومثلدده القنددوت ،بتلدد  السددنة

 النبي ))ألن ؛ثم نوى القدوة في خالل صالته جاز في األظهرالوات 

فتقدددددم فصددددلى وااتدددددى بدددده أبددددوب ر  ، ددددار وأبددددوب ر يصددددلي بالندددداس

أن أبداب ر صدار مأمومدا  بعدد أن  و ه الداللدة ،(1)متفق عليه ((وال ماعة

وتبطددل بدده  ،ال ي ددو  (2)والثدداني ،واسمددام فددي ح ددم المنفددرد ، ددان يمامددا  

 مدا لدو حضدر فدي  ،فلدم ي د  ،ألن تحريمه سبق تحريم اسمدام ًالصالو

والمسدتحب أن  ،(3)ي رر نص عليه ينوعلى القول ،صالته ف بر ابلهأول 

 ب  حِ فد ن لدم يفعدل اسدت   ،يتمها ر عتين ويسلم منها ثم يدخل فدي ال ماعدة

ألنده يذا افتتحهدا فدي  ًد باالنفرادي  وينما ا  ، أن يقطعها ثم يستأنفها  ماعة  

 ،(4) مددا االدده فددي التحقيددق ، ماعددة ثددم نقلهددا ل ماعددة أخددرى  ددا  اطعددا  

 عدن التتمدة (6)وفي ال فايدة ،عن  ماعة  ثيرو (5)وح ار في شرح المهذب

وما يذا ااتدى ثدم  ،أنه على المسألتين يعني ما يذا أحرم منفردا  ثم ااتدى

عددن  (7)نقلدده الرافعددي ،فدال يسددتحب القطددر ،أمددا يذا  ددان فددي فائتددة ،انفدرد

في أوائدل  (9)في المهماتو ،(8)و  م به في الروضة ،القاضي حسين هنا

أن المصددن  ح ددى فددي شددرح المهددذب هنددا عددن المتددولي  صددفة الصددالو

أشدار يلدى  أخارى وإن كاان فاي ركعاة   قولاه .أنه ال ي و  القطر وغيرر

 ،واألصدا أنهمدا  اريدان مطلقدا   ،طرا في المسألة أصحها علدى ادولين
                                                           

باب: الر ل يأتم باسمام ويأتم  ،  تاب األذان ، (144 1( صحيا البخاري )1)

 ،  تاب الصالو ، (313 1وصحيا مسلم ) ، (713برام ) ، الناس بالمأموم

وغيرهما من  ، رض وسفرباب استخال  اسمام يذا عرض له عذر من م

 (.418برام ) ، يصلي بالناس

 (.401 2الن م الوهاج للدميري ) :( ح ار الدميري. انظر2)

 (.116 8ومختصر الم ني ) ، (203 1األم للشافعي ) :( انظر3)

 (. 261( التحقيق للنووي )ص4)

 (.211 4( الم موع للنووي )5)

 (.556 3(  فاية النبيه البن الرفعة )6)

 (.406 4فتا الع ي  للرافعي )( 7)

 (.375 1( روضة الطالبين للنووي )8)

 (.23 3( المهمات لدسنوي )9)
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فد ن اختلفدا لدم ي د   ،محلهما يذا اتفقا في الر عة  دأولى أو ثانيدة (1)وايل

 .فد ن ر در لدم ي د  اطعدا   ،هما فيمدا يذا لدم ير در المنفدرد (2)وايل ،اطعا  

ا كاان أو قاعاداا  قوله أي يذا اختلفدا فدي الر عدة يقدوم فدي  ثام يتبعاه قائماا

 .ألنده مدن لدوا م االاتددار ًموضر ايام اسمام ويقعدد فدي موضدر اعدودر

أي يذا تمت صدالو اسمدام أوال   فإن فرغ اإلمام أولا فهو كمسبوق قوله

فاإن شااء  ،أو هاو قولاه .اام المدأموم وأتدم صدالته  مدا يفعدل المسدبوا

أي وين تمدت صدالو المدأموم أو ال وإن شاء انتظره ليسلم معه  ،فارقه

وين شدار  ،بل ين شدار فاراده ويتشدهد ويسدلم ،لم يتابر اسمام في ال يادو

مااا أدركااه المساابوق فااأول و قولااه .ليسددلم معدده ًانتظددرر وطددول الدددعار

 ،(3)متفدق عليده ((ما أدر تم فصلوا وما فدات م فدأتموا)) لقوله  ًصالته

فيعيااد فااي  قولااه .(4)((فااضددوا)) أ ثددر مددن الددرواو الددذين اددالوا تددهوروا

ألن هدذا  ًد في ثانيتهمن المغرب تشه   ولو أدرك ركعةا  ،الباقي القنوت

وينما أتى بهمدا  ،على أن المفعول مر اسمام هو أول الصالو محلها بنار  

 ،وتعبيرر باسعادو يشدعر باسدتحباب القندوت معده، أ[63]أ  معه للمتابعة

ونقددل األصددحاب االتفدداا منددا ومددن الحنفيددة علددى مددن  ،روهددو المشددهو

وهددو دليددل فددي أصددل  ،(5)أدر  ر عددة مددن الماددرب يتشددهد فددي الثانيددة

وإن أدركاه  قولاه .ما يتدار ه أول صالته لما اعدألنه لو  ان  ًالمسألة

ا أدرك الركعة من أدر  ر عة من الصالو ابل أن يقديم ))لقوله  ًراكعا

وصددححه ابددن حبددان فددي  (6)روار الددداراطني ((اسمددام صددلبه فقددد أدر هددا

                                                           

والن م  ، (209 4الم موع للنووي ) :( ح ار النووي والدميري. انظر1)

 (.401 2الوهاج للدميري )

 الحاشية السابقة.  :( انظر2)

 (. 643( سبق تخري ه في )ص3)

 (.206 4( انظر: الم موع للنووي )4)

 (.221 4( انظر: المر ر السابق )5)

باب من أدر  اسمام ابل ياامة  ،  تاب الصالو ، (153 2( سنن الداراطني )6)

ل ن  ، يسنادر ضعي  :واال األلباني ، (1313برام ) ، صلبه فقد أدر  الصالو

 (.832برام ) ، (48 4صحيا أبي داود ) :له طرا أخرى وشواهد. انظر
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 ،ال يدددر ها بددالر وع (2)وايددل، أ[74]ب (1) تدداب وصدد  الصددالو بالسددنة

دد عددن بعددض شددارحي المهدذب (3)وفدي ال فايددة ر فددي الت بيددر حتددى ين اص 

بشارط أن يطمائن قبال ارتفااع اإلماام  قلات .ر ر اسمام ال ي ون مدر ا  

 ،ألن الر دوع بددون الطمأنيندة ال يعتدد بده ًوهللا أعلام ،عن أقل الركوع

 ة  ويشترط أيضا  أن ي ون ذل  الر وع محسدوبا  لإلمدام ال ر دوع خامسد

أي في  في إدراك حد اإلجزاء ولو شك   قوله .ن حدثهوال ر وع من تبي  

ألن  ًلاام تحسااب ركعتااه فااي األظهاارالطمأنينددة ابددل ارتفدداع اسمددام عندده 

 ًتحسب (5)والثاني ،(4)قينبيفال يصار يليه يال  ،االعتداد بالر وع رخصة

أن الخددال   (6)وصددحا فددي الروضددة ،ألن األصددل عدددم ارتفدداع اسمددام

أحدددهما وبدده اطددر  ،ندده طريقدداني (7)واددال فددي شددرح المهددذب ،و هددان

 والثدداني فيدده و هددان ،أندده ال يحسددب ال مهددور ونددص عليدده الشددافعي

يعنددي أن  ر لإلحاارام ثاام للركااوعكب ااوي   قولااه .أصددحهما أندده ال يحسددب

وي بدددر  ،المسدددبوا يذا أدر  اسمدددام فدددي الر دددوع ي بدددر لالفتتددداح اائمدددا  

ف ن وار بعض ت بيرو اسحرام في غير القيام ال  ،للر وع ت بيرو أخرى

فاإن نواهماا بتكبيارة  قولاه .(8)وال نفال  علدى األصدا ،نعقد فرضا  اطعا  ت

 مدا لدو أخدرج  تنعقاد نفاالا  وقيال ،ونافلة   م بفريضة   ما لو تحر   لم تنعقد

وإن لم ينو بهاا  قوله .(9)خمسة دراهم ونوى بها ال  او وصداة التطوع
                                                           

ويتحا  المهرو بالفوائد  ، (472 1) تحفة المحتاج البن الملقن :( انظر1)

 (.101 6) المبت رو من أطرا  العشرو البن ح ر

ح ار صاحب التتمة عن يمام األئمة محمد بن  ، ( هو و ه ضعي  م ي  2)

يسحاا ابن خ يمة من أ بر أصحابنا الفقهار المحدثين. االه النووي في 

 (.215 4الم موع )

 (.586 3بيه البن الرفعة )(  فاية الن3)

 (.208 2البيان للعمراني ) :( انظر4)

 (. 404 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )5)

 (.377 1( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.415 4( الم موع للنووي )7)

 (.414 4( المر ر السابق )8)

 (. 405 2والن م الوهاج للدميري ) ، (414 4الم موع للنووي ) :( انظر9)
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ا لاام  ألن ارينددة االفتتدداح  ً(1)أي المنصددوص تنعقااد علااى الصااحيحشاايئا

ألن  ًتنعقد نافلدة   (2)وايل ،تصرفها يليه يوارينة الهو ،تصرفها لالفتتاح

 ،أن يندوي اسحددرام فقددط والحالددة الرابعددة ،اريندة االفتتدداح تصددرفها يليده

فدال  ،أن يندوي الهدوي فقدط والخامسدة ،فتنعقد يذا واعت فدي حالدة القيدام

أي بعدد  ولو أدركه في اعتداله فما بعاده انتقال معاه مكباراا  قوله .تنعقد

 .وين لم ي ن ذل  المنتقل يليه محسوبا  له ،لإلمام ت بيرو اسحرام موافقة  

أي يسدتحب لده ذلد   د والتسابيحاتواألصح أنه يوافقه في التشه   قوله

 ددب ت (4)وايددل ،ألندده غيددر محسددوب لدده ًال يسددتحب (3)والثدداني ،للموافقددة

ر لام يكب ا وأن مان أدركاه فاي ساجدة   قولاه .المتابعة فدي التشدهد األخيدر

يعندي يذا أحدرم واسمدام فدي السد دو األولدى أو الثانيدة أو  لالنتقال إليهاا

 ًفاألصا أنه ال ي بر لالنتقال يلى موافقة اسمام فيما هو فيه ،في التشهد

ي بدر  (6)والثاني ،(5)وليس في انتقاله موافقة لإلمام ،ألنه غير محسوب له

 قولاه . الر وع وال واب بالفرا بأن الر وع محسوب بخال  الس ود

أي بدأن  وإذا سلم اإلماام قاام المسابوق مكباراا إن كاان موضاع جلوساه

أي ال  وإل فااال فااي األصااح ،أدر دده فددي ثالثدده رباعيددة أو ثانيددة الماددرب

مدن ي بر يذا لدم ي دن موضدر  لوسده بدأن أدر ده فدي اآلخدرو أو الثانيدة 

ألنه ليس موضر ت بيرو واد  بر مر اسمدام فدي ارتفاعده مدن  ًالرباعية

  .(7)لئال يخلو االنتقال عن ذ ر ًي بر والثاني ،الس ود

                                                           

 (.122 1( األم للشافعي )1)

 (. 405 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )2)

 (. 405 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )3)

 (. 323 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر4)

 (.377 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

 (.842 2التعليقة للقاضي حسين ) :( انظر6)

 (.426 4( ي ح ى عن أبي حامد. االه الرافعي في فتا الع ي  )7)
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 ،المدر  المسبوا في الر وع لديس لده أن يشدتال بقدرارو الفاتحدة  فرع

الر عدة وال تبطدل صدالته علدى فلو فعل ولحدق فدي االعتددال لدم يددر  

 . (1)األصا

                                                           

 (.213 4والم موع للنووي ) ، (392 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)
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 باب صالو المسافر 

 ،المددراد مددا شددرع فددي صددالو المسددافر مددن التخفيدد  بالقصددر وال مددر

 حم جم هل مل} اولدده تعددالى (1)فاألصددل فددي القصددر ابددل اس مدداع

 ،(3)والضددددرب هددددو السددددفر ، ( 2) {هن من خن حن جن مم خم

سدئل عدن اآليدة  ،وبي نت السنة  وا ر عند األمدن ،فأباحه بشرط الخو 

روار  صداة تصدا ه بها علي م فاابلوا صداته(()) فقال رسول ه 

الساافر الطوياال إنمااا تقصاار رباعيااة مااؤداة فااي  قولااهوغيددرر.  (4)مسددلم

ف نهمددا ال يقصددران  ،احتددر  بالرباعيددة عددن الماددرب والصددبا المباااح

وعدددن محمدددد بدددن نصدددر  ،(7)وأصدددلها (6) مدددا فدددي الروضدددة ،(5)باس مددداع

 مددذهب ابددن  ، ددوا  اصددر الصددبا فددي الخددو  يلددى ر عددة (8)المددرو ي

                                                           

وابن المنذر في  ، (165 1( فقد ح ى اس ماع ابن القطان في االاناع )1)

 (.351 4)األوسط في السنن واس ماع واالختال  

 .101سورو النسار ( 2)

 (.108 2) (  اد المسير البن ال و ي3)

باب صالو  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (7 4( صحيا مسلم )4)

 (.686برام ) ، المسافرين واصرها

واعلم أن دعوى اس ماع :"ال فاية( اال األسنوي في  تاب الهداية يلى أوهام 5)

ل ن بشرط  ، فقد ذهب ابن عباس يلى  وا  اصر الصبا يلى ر عة ، ممنوعة

ا -الخو  اال به محمد بن نصر المرو ي من متقدمي  ، وهو و ه عندنا -أيض 

 ا.ر."للعبادي"الطبقات" ذا رأيته في ، األصحاب

وع للنووي و ذل  في الم م ، (389 1( روضة الطالبين للنووي )6)

(4 322.) 

 (.458 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

أحد من  ، صاحب اختيار في المذهب الشافعي ، ( محمد بن نصر المرو ي8)

وله ، و مر بين فضيلتي اسمامة والديانة ، استبحر في علمي الفقه والحديث

و ان من أعلم الناس  ، ها اآلثار والفقهوصن   تبا  ضمن ، تصاني   مة

طبقات  :ر(. انظر294مات سنة ) ، باختال  الصحابة ومن بعدهم في األح ام

وطبقات  ، (282-277 1وطبقات ابن الصالح ) ، (106 1الفقهار للشيرا ي )

 (.250-246 2السب ي )
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ال دائ  ال مسدتوي  وأراد بالمبداح ،وبقية القيود يأتي شدرحها ،(1)¢عباس

 والمسددددتوي الطددددرفين ،فيدددددخل فيدددده الوا ددددب والمندددددوب ،(2)الطددددرفين

أي يذا  ل فائتاااة الحضااار قولاااه سدددفر المنفدددرد.  والم دددرور ، الت دددارو

 مدا لدو  ،ألنها ثبتت في ذمته تامة ًف نه يقضيها تامة ،اضاها في السفر

وهددذر واردو  ،الظهددر أو غيددررنددذر أن يصددلي أربددر ر عددات فددي واددت 

ولو ش  هل فاتت فدي السدفر أو  ،ألنها رباعي ة مؤداو ًعلى يطالاه أوال  

ولااو قضاى فائتااة  قولاهألن األصدل استمددام. ًالحضدر؟ لددم يقصدر أيضددا  

نظدرا  يلدى ايدام العدذر  فاألظهر قصاره فاي السافر دون الحضار ،السفر

 ًو القديم يقصر فيهماوه (4). والثاني(3)وهذا نصه في اسمالر ،المرخص

يددتم  (5)ألندده ينمددا يل مدده فددي القضددار مددا  ددان يل مدده فددي األدار. والثالددث

دت يلى ر عتين ًفيهما  ،ف ذا فاتت أتى بداألربر  ال معدة ،ألنها صالو ر 

يذا  ومحدل الخدال  ،ويال فدال ،ين اضى ذل  في السفر اصدر (6)والرابر

الصددالو وأاددام ولددم يصددل  فلددو أخددر المسددافر  ،(7)فاتدت ب مالهددا فددي السددفر

ولو أخرها في السدفر  ،استمام اطعا   ب[74]ب  حتى خرج الوات ل مه

يلى أن بقي من الوات ما ال يسدعها انبندى  دوا  القصدر علدى أنهدا أدار 

أي  ومن ساافر مان بلادة  فاأول سافره مجااوزة  ساورها قولهأو اضار. 

 ،ألن وصددوله يليدده يقطددر انتهددار سددفرر ًين  ددان لهددا سددور  يخددتص بهددا

وال يشددددترط م دددداو و سددددور َ َمددددَر اددددرى  ،فو ددددب أن يمنددددر ابتددددداؤر

                                                           

و فاية األخيار للحصني  ، (409 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

(1 137.) 

 :( مستوي الطرفين: هو الذي استوى فيه طر  الفعل وطر  التر . انظر2)

 (.162نظرية المقاصد عند اسمام الشاطبي ألحمد الريسوني )ص

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (862 1للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

(4 175.) 

 (.459 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (481 2) البيان للعمراني :( انظر4)

والدميري في الن م  ، (861-860 2) الحاوي ال بير( ح ار الماوري في 5)

 (.410 2الوهاج )

 (.458 4فتا الع ي  للرافعي ) :( وهو اول الم ني. انظر6)

 (.367 4الم موع للنووي ) :( صرح به البندني ي وغيرر. انظر7)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! 

  

710 

 ًقوله فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في األصاح. (1)متفاصلة

ألنها من مواضر اساامة المعددو مدن توابدر البلدد ومضدافاتها يثبدت لهدا 

 ،ن ذلد  ال يعدد  مدن البلددأل ًوهللا أعلام ،األصح ل يشاترط قلت ،ح مها

فإن لم يكن سور فأوله  قولهمس ن فالن خارج البلد.  أال ترى أنه يقال

ل الخاراب  ،أي حتى ال يبقى بيت  متصل  وال منفصدل   مجاوزة العمران

أمددا المتخل ددل بددين  ،ألندده لدديس موضددر ياامددة ًأي الددذي ال يليدده عمددارو

 قولااااهفهددددو مددددن البلددددد  ددددالنهر ال دددداري بددددين  انبيهددددا.  ،العمددددارات

ألنها ليست  ًوين  انت محوطة ،أي المتصلة بالبلد البساتينب[63 أ]و

فلو  ان فيها اصور ودور يس نها مال  هدا فدي بعدض  ،للس نى واساامة

واال المصدن  فدي  ،(2)فال بد من م او تها. االه الرافعي ،فصول السنة

ادال  ،والظداهر أنده ال يشدترط ،له ال مهدور لم يتعرض (3)شرح المهذب

فددال تصددير مندده  ،ألنهددا ليسددت مددن البلددد ًأن بدده الفتددوى (4)فددي المهمددات

والمدراد بدالخراب الدذي ال  ،ب اامة بعض الناس فيها في بعض الفصول

فدد ن  انددت بقايددا  ،وصددار أرضددا   ،يشددترط م او تدده يذا  الددت  دراندده

فاأل ثرون على أنه  ،على العامرولم يه رور بالتحويط  ،الحيطان اائمة

وذ در فدي  ،(5)وصرح بتصححيه في شدرح المهدذب ،ال بد من م اورته

ألنده يؤخدذ مدن البسداتين بطريدق  ًوحذفه المصن  ،الم ارع (6)المحرر

وال يشددترط م دداو و المقددابر  ،ال بددد مددن م او تهمددا (7)وايددل ،األولددى

أي  والقرياة كبلادة قولاهيشدترط.  (8)وايدل ،المتصلة بالبلد عند ال مهدور
                                                           

وروضة الطالبين للنووي  ، (438 4لرافعي )فتا الع ي  ل :( انظر1)

(1 381.) 

 (.436 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.347 4( الم موع للنووي )3)

 (.350 3( المهمات لدسنوي )4)

 (.347 4( الم موع للنووي )5)

 (.61( المحرر للرافعي )ص6)

 (.425 2( نهاية المطلب لل ويني )7)

( أنه رأى في بعض تعاليق 436-435 4)( ح ى الرافعي في فتا الع ي  8)

 أنه البد من مفاراتها.   :المرو يين
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م دداو و بسدداتينها وم ارعهددا  (1)واشددترط الا الددي ،فددي  ميددر مددا ذ ددرر

وأول  قولاهم او و البساتين المحوطدة فقدط.  (2)وشرط اسمام ،المحوطة

والخيددام  ،بمن لددة البلددد (3)ألن الِحل ددة ًساافر ساااكن الخيااام مجاااوزة الحلااة

التفرا الذي ال يدؤثر و ،فيها م تمعة أو متفراة بمن لة المنا ل في البلد

ويسدتعين بعضدهم مدن  ،أن ي ونوا بحيث ي تمعون للسهر في نداد  واحدد

ويشددترط م دداو و المرافددق  مطددرح الرمدداد وملعددب الصددبيان  ،بعضددهم

وال بدد  ،ألنها معدودو من الحلدة ًوالنادي ومراح اسبل ومر ض الخيل

والهبدوط ين  ،مر ذلد  مدن اطدر عدرض الدوادي أن يسدافر فدي عرضده

والصددعود ين  ددانوا فددي وهدددو بشددرط االعتدددال فددي  ،وا فددي ربددوو ددان

وإذا رجااع انتهااى ساافره ببلوغااه مااا شاارط مجاوزتااه  قولااه. (4)الددثالث

يعني أن المعتبدر فدي انتهدار السدفر بالوصدول يلدى وطنده أو يلدى  ابتداءا 

بدددل  ،الموضدددر الدددذي يريدددد اساامدددة بددده بالوصدددول يليددده علدددى األظهدددر

وهدو  ،ولو انتهى يلى وطنه ،ب اامة أو نيةيترخص يلى أن ينقطر سفرر 

فينقطدر  ،ينوي وصوله يلى الموضر الذي يشترط م او ته في االبتدار

فلدو لدم يندو اساامدة بمقصددر القددر المدانر مددن  ،التدرخص بوصدوله يليده

بل يترخص يلى  ،(5)الترخيص لم ينته سفرر بالوصول يليه على األظهر

انتهى يلى وطنه وهو ينوي الخروج  ولو ،أن ينقطر سفرر ب اامة أو نية

 قولاهفالمذهب أنه ينقطدر سدفرر بدخولده.  ،منه يلى غيرر من غير ياامة

 بموضاع انقطاع سافره بوصاولهأي بلياليهدا  ولو نوى إقامة أربعة أيام

وال فدرا  ،ألنه مقيم  حقيقة  واصدا   ًأي سوار  ان مقصدر أو في طريقه

وال ينقطددر بنيددة  ،اامددة أم البددين أن يصددلا الموضددر لإل (6)علددى األصددا

يم دث المهدا ر بعدد  )) فدي عمدرو القضدار ياامة مدا دون ذلد  لقولده 

                                                           

 (.  244 2( الوسيط للا الي )1)

 (.  426 2( نهاية المطلب لل ويني )2)

المصباح  :وفيهم  ثرو. انظر ، : بال سر تطلق على القوم الن ول( الِحل ة3)

 حلل".:"مادو ، (339 28وتاج العروس لل بيدي ) ، (147ومي )صالمنير للفي

 (.349 4والم موع للنووي ) ، (439 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.383 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

 (.361 4والم موع للنووي ) ، (445 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)
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م علدى المهدا رين اساامدة  ،(1)متفق عليده اضار نس ه ثالثا (( و دان حدر 

وأن مددا  اد عليهددا ياامددة.  ،فدددل علددى أن الثالثددة فددي ح ددم السددفر ،بم ددة

ألنده فدي  ًالصاحيح ول ي حسب منها يوما دخولاه وخروجاه علاى قوله

أادام ))وألن النبدي  ،يوم الدخول ويوم الخروج مشتال  بأشاال السدفر

في م ة في ح ة الوداع ثالثة أيام غير يدوم دخولده ويدوم خرو ده يلدى 

أنهمدددا يحسدددبان  (3)والثدداني ،(2)متفدددق عليددده منددى وهدددو يقصدددر الصددالو((

لدم يصدر فلو دخل في  وال السبت ليخرج في  وال األربعار  ،بالتلفيق

بني تاة أن  ولاو أقاام ببلاد   قولاهيصديرر.  وعلى الثداني ،مقيما  على األول

ا  ألنه  ًيرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثمانية عشر يوما

 أاام يقصددر علدى حدرب هددوا ن ثمانيدة عشدر يومددا (())لمدا فدتا م دة 

اددال فددي  ،(1)والقريددة  البلدددو صددرح بدده فددي الروضددة ،(4)روار أبددو داود

                                                           

باب ياامة المها ر  ، نااب األنصار تاب م ، (68 5( صحيا البخاري )1)

 تاب  ، (250 5وصحيا مسلم ) ، (3933برام ) ، بم ة بعد اضار نس ه

ثالثة  ، باب  وا  اساامة بم ة للمها ر منها بعد فراغ الحج والعمرو ، الحج

 (.1352برام ) ، أيام بال  يادو

أما األول: فهو حديث أنس  ، ( هذا المعنى مأخوذ من حديثين في الصحيحين2)

فصلى ر عتين ر عتين حتى  ، من المدينة يلى م ة‘ خر نا مر رسول ه ))¢

الت:  م أاام بم ة؟ اال: عشرا((. واد أخر ه البخاري في صحيحه  ، ر ر

باب ما  ار في التقصير و م يقيم حتى  ،  تاب تقصير الصالو ، (42 2)

 تاب صالو المسافرين  ، (12 4)ومسلم في صحيحه  ، (1081يقصر برام )

 (.693برام ) ، باب صالو المسافرين واصرها ، واصرها

وأصحابه صبيحة رابعة...(( ‘ ادم النبي ))¢فهو حديث ابن عباس  :وأما الثاني

باب التمتر  ،  تاب الحج ، (142 2واد أخر ه البخاري في صحيحه )

 ، (1564برام ) ، معه هديوفس  الحج لمن لم ي ن  ، واساران واسفراد بالحج

باب  وا  العمرو في  ،  تاب الحج ، (135 5وأخر ه مسلم في صحيحه )

 (.1240برام ) ، أشهر الحج

( المقصود بالتلفيق هو صالو يحدى وعشرين صالو  من دون نظر ليومي 3)

فتا الع ي   :الدخول والخروج. وهذا القول ح ار الرافعي والنووي. انظر

 (.365 4والم موع للنووي ) ، (448 4للرافعي )

برام  ، باب متى يتم المسافر ؟ ،  تاب الصالو ، (9 2( سنن أبي داود )4)

(1229.) 
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هدو  (3)ادال السدب ي ،أربعاة وقيال قولهوالحق أن البدو  ذل .  (2)التحرير

 ،وصددورو اساامددة أولددى ،ألن نيددة األربعددة ااطعددة ًاددول أبددي يسددحاا

واضديته أن يدأتي  ،ويعود على هذا ما تقدم فدي  يفيدة احتسداب األربعدة

يلى أسبق غايته يما  والثاني ،و هان أحدهما أنه يقصر يلى أربعة ملفقة

ومددا ذ ددرر السدددب ي مددن نسددبة هدددذا  ،أربعددة تامددة و يمددا خمسدددة ملفقددة

مدن ح ايدة  (5)وأصلها (4)أبي يسحاا يخال  ما في الروضة [أ57]ب يلى

أي مدا دام  أبادا وفاي قاول قولاهفلعله أراد أنده اختدارر.  ،الخال  أاواال  

 (6)|أااموا بدددرام هرمددد ))لمدددا روي أن الصدددحابة ًعلدددى عددد م االرتحدددال

 ،وايل تسعة عشر يوما  بتار ثم سدين ،(7)تسعة أشهر يقصرون الصالو((

أاام يقصر تسدعة عشدر ))أنه  (9)لما روى البخاري ً(8)واختارر السب ي

وهذر األو ه را عة يلدى  اال ،عشرين وايل ،سبعة عشر وايل ،يوما ((

 وأمدا ادول أبدي يسدحاا ،ومقابله القول بالقصدر أبددا   ،النظر يلى ما ورد

الخااالف فااي خااائف القتااال ل التاااجر  وقياال قولااهفضددعي  باألحاديددث. 

ألن األصددل  ًأي ف نهمددا ال يقصددران اطعددا   يددادو علددى أربددر ونحااوه

                                                                                                                                                             

 (.381 1( روضة الطالبين للنووي )1)

 (. 364 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )2)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (294 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.385 1للنووي )( روضة الطالبين 4)

 (.451 4( فتا الع ي  للرافعي )5)

وهي  ، : هي بفتا الميم األولى وضم الهار ويس ان الميم الثانية( رام هرم 6)

وهي من بين مدن خو ستان ت مر النخل  ، من بالد خو ستان بقرب شيرا 

وتهذيب  ، (17 3لدان ليااوت الحموي )مع م الب :وال و  واألترنج. انظر

 (.131 3األسمار واللاات للنووي )

باب من  ،  تاب الصالو ، (218 3( أخر ه البيهقي في السنن ال برى )7)

 :وضعفه األلباني. انظر ، (5480برام ) ، اال: يقصر أبدا  ما لم ي  مر م ثا  

 (.576)برام  ، (27 3يروار الاليل تخريج أحاديث منار السبيل )

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (296-295 1( االبتهاج للسب ي )8)

باب ما  ار في  ،  تاب تقصير الصالو ، (42 2( صحيا البخاري )9)

 (.1080التقصير و م يقيم حتى يقصر؟ برام )
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وال ائد علدى ذلد  محمدول  علدى  ،والرخصة وردت في الثالث ،استمام

والصددحيا عنددد  ،وهددذا ظدداهر نصدده فددي المختصددر واألم ،حالددة القتددال

صألن الق ًاألصدددحاب األول وينمدددا المدددرخص وصددد   ،تدددال ال يدددرخ ِ

ولاو  قولاه. (1)وهدو ظداهر نصده فدي اسمدالر ،وهو وغيرر سوار ،السفر

أي بددأن  ددان يعلددم أندده ال ين دد  شدداله يال فددي  علاام ببقائهااا ماادةا طويلااة

ألنده  ًفال قصر على الماذهب ،خمسة أيام مثال  سوار  ان اتاال  أو غيرر

ي ددري فيدده الخددال  فددي  (2)لوايدد ،مطمددئن  بعيددد  عددن هيئددة المسددافرين

 . (3)وهو مشهور في المحارب شاذ  في غيرر ،المتوار

اددال فددي  ،فددرض المصددن  المسددألة فددي القصددر تبعددا  ألصددوله  تنبيااه

ويظهددر أن ي ددون ال مددر والقصددر وغيرهمددا مددن الددرخص  (4)المهمددات

ويدل عليه تعبيدرر  ،ح مها ح م القصر في  وا  تعاطيها في هذر المدو

 ،يخددتص ال ددوا  بالقصددر ويحتمددل أن يقددال ،فددي "الددو ي " بددالترخيص

ال يمتنددر عليدده يال التدديمم وأ ددل  واددال ،علددى األول (5)ووافقدده ابددن العمدداد

صدرح األصدحاب بأنده فدي هدذر الحالدة لده  ثدم ادال ،طهاالميتة لعدم شدر

 ح م المسافر. 

  

                                                           

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (298-295 1( انتهى  المه من االبتهاج للسب ي )1)

 (.418 2م الوهاج )( ح ار الدميري في الن 2)

 (.385 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

 (.352 3( المهمات لدسنوي )4)

 أ[.213 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]5)
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 فصل ]في شروط القصر وتوابعها[ 

وابددن  ¢ألن ابددن عمددر ًطوياال الساافر ثمانيااة وأربعااين ماايالا هاشاامية

| انددا يصددليان ر عتددين ويفطددران فددي أربعددة بددرد فمددا فددوا ))¢عبدداس

 ،أربدر فراسد  والبريدد ، ا مدا  بده (1)ذ رر البخاري في صدحيحه ذل ((

ثالثددة  والخطددوو ،أربعددة آال  خطددوو والميددل ،ثالثددة أميددال والفرسدد 

 ،وال تحسددب مدددو الر ددوع فيهددا ،(3)وهددي تحديددد علددى األصددا ،(2)أادددام

يذا  دددان الدددذهاب واسيددداب  (5)وفدددي و ددده شددداذ   ،(4)وصدددرح بهدددا المحدددرر

القصددر فددي السددفر القصددير [أ64 أ]ي ددو  (6)وفددي اددول   ،مددرحلتين اصددر

فد ن بندي أمي دة  ،(8)عن األموية (7)واحتر  بالهاشمية ،الخو  لآليةبشرط 

                                                           

باب في  م تقصر  ،  تاب تقصير الصالو ، (43 2( صحيا البخاري )1)

 الصالو ؟.

أميال وهو 3والفرس   ، م(22176فراس  وهو يساوي ) أربعة :( البريد2)

والخطوو  ، م(1848خطوو( وهو يساوي )4000والميل ) ، م(5544يساوي )

م 22176 :فعليه ت ون مسافة القصر ، سم(92.6أادام وهي تساوي )3

مع م لاة الفقهار  : يلوا متر. انظر88.704برد = 4× يلو متر 22.176=

 (.451 1) امد صادا انيبيلمحمد رواس الع ي وح

 ، (323 4والم موع للنووي ) ، (454 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.119 4و فاية النبيه البن الرفعة )

 (.62( المحرر للرافعي )ص4)

 (.386 1روضة الطالبين للنووي ) :ها . انظر( ح  ي عن الحناطي و 5)

و فاية النبيه البن  ، (452البيان للعمراني )  :( ح ار أبو علي السن ي. انظر6)

 (.119 4الرفعة )

 ، ‘ينها منسوبة يلى هاشم بن عبد منا   د النبي  :ايل (  األميال الهاشمية7)

ف نهم  ، ينها منسوبة يلى بني هاشم :وايل ، ف نه الذي ادر أميال البادية وبردها

الهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي  :فعلوا ذل  حين أفضت يليهم الخالفة. انظر

(20 167.) 

للماوردي  الحاوي ال بير :منسوبة يلى بني أمية. انظر :(  األميال األموية8)

(2 817 .) 
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فاي در  ،(1)سبقوا يلى تقدير البادية بأميال  هدي أ بدر مدن األميدال الهاشدمية

 وهي مرحلتاان بساير األثقاال قلتبنو هاشم حين أفضت يليهم الخالفة. 

أو  وهمددا يددوم وليلددة أو يومددان معتدددالن بددال ليلددة   ،أي الحيوانددات المثقلددة

فلااو قطااع األميااال فااي  ،والبحاار كااالبر   قولااهليلتددان معتدددلتان بددال يددوم. 

 مدا لدو اطدر مسدافة البدر  فدي أادل مدن مرحلدة  وهللا أعلام ،ساعة  قصار

فال قصر للهاائم  ،ويشترط قصد موضع  معي ن أولا  قوله ،لسرعة السير

ول يعلاام ، ول طالااب غااريم  وآبااق  يرجااع متااى وجااده ،وإن طااال تااردده

و ددل  منهمددا ال  ،ألن طددول السددفر شددرط   ًأي وين طددال سددفرر موضااعه

عمدا يذا ندوى مسدافة  ،أوال   واحتدر  بقولده ،يدري أن سفرر طويدل أم ال

 (2)فد ن األصدا ،القصر ثم نوى بعد مفاراة العمدران أنده ين و ددر ر در

 ،أنه يترخص يلى أن ي در بخال  ما يذا نوى ذل  ابل مفاراة العمران

. (3)را ب التعاسدي  ويسمى أيضا   ،الذي ال يدري أين يتو ههو  والهائم

أي يبلدغ أحددهما مسدافة  ولو كان لمقصده طريقان طويال  وقصاير قوله

 ًفساالك الطوياال لغاارض  كسااهولة  أو أماان قصاار ،القصددر دون اآلخددر

و ددذا للتندد ر علددى  ،ومثلدده  يددارو األاددارب والصددالحين ،لو ددود الشددرط

أي وين لم ي ن له غدرض  وإل قولهصاد. والمقِصد ب سر ال ،(4)المذهب

 ما لو سل  الطريق القصير ومشى يمينا   فال في األظهر ،سوى القصر

ألندده سددفر  ًيقصددر (5)والثدداني ،وشددماال  حتددى بلاددت المرحلددة مددرحلتين

                                                           

(  فاألميال األموية أ بر من الهاشمية يذ  ل ستة أميال هاشمية تقدر بخمسة 1)

 :وعلى هذا ف ن مسافة القصر تقدر بأربعين ميال  أموية. انظر ، أميال أموية

 (. 323 4الم موع للنووي )

ين للنووي وروضة الطالب ، (455 4فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر2)

(1 386 .) 

 ر ي م".:"مادو ، (645 2المصباح المنير للفيومي ) :( انظر3)

 ، (311 2والتهذيب للباوي ) ، (459 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر4)

 (.451 2والبيان للعمراني )

وفتا الع ي   ، (119 8مختصر الم ني ) :( وهو اختيار الم ني. انظر5)

 (.455 4للرافعي )
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أمددا يذا  ددان  ددل  مددن الطددريقين مسددافة  ،ال يقصددر اطعددا   (1)وايددل ،مبدداح

ولاو تباع العباد أو  قولاه. (2)اطعدا  وأحددهما أطدول اصدر مطلقدا   ،القصر

 ًالزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ول يعرف مقصده فاال قصار

 (4)وحمله في شدرح المهدذب ،(3) ذا أطلقه الرافعي، ألن الشرط لم يتحقق

وين لددم  ،فدد ن  او وهمددا اصددروا ،علددى مددا يذا لددم ي دداو وا مددرحلتين

يتددرخص يذا  دداو   يعرفددوا المقصددد وأخددذر مددن الددنص فددي األسددير أندده

ومدا ذ درر بحثدا  ادد  (5)ادال األسدنوي ،معهم مدرحلتين وين  هدل المقصدد

ولفدظ  ،وأفرد المصن  الضمير في لفظ أمدرر ،صرح به صاحب التتمة

 قولاهألن العط  بدأو.  ًوين  ان عائدا  على الثالثة في المعنى ،يعر 

 ،أي ولدم يندو مالد  أمدرهم أو لدم يعلمدوا حالده فلو ناووا مساافة القصار

ألن ال نددي لديس تحدت يدد األميدر واهدرر وهدذا  ًقصر الجندي دونهما

 فطريدق تأويلهدا أن يقدال ،مالد  أمدرر اول المصدن  ب[75]ب يخال  

وأفهم  المه أنهدم يذا عرفدوا مقصدد المتبدوع  ،ينه مال  أمرر في ال ملة

و  ددذل  لو دود النيدة منهمددا. وهد ،يلدى مسدافة القصدر واصدددور اصدروا

ا انقطاع قوله أي سدوار  ومن قصد سافراا طاويالا فساار ثام ناوى رجوعاا

 ،ألن نيتدده التددي اسددتفاد بهددا التددرخيص اددد انقطعددت ًر ددر أو لددم ير ددر

انقطددر يلددى أندده ال اضددار عليدده يذا واعددت هددذر النيددة ابددل  وأشددار بقولدده

 فسافر  جديادفاإن ساار  قولاهألن الشدرط  دان مو دودا .  ًمسافة القصر

أي فال يقصر يال يذا تو ه من ذل  الم ان يلى مرحلتين سوار ر در أو 

ول يتارخص العاصاي بسافره كاآبق   قولاهذهب يلدى مقصددر أو غيدرر. 

ألن الدرخص ال  ًأي ونحوهما  البريد الذي يخرج فدي مظلمدة وناشزة  

ألن السدبب  ًف نده يتدرخص ،تناط بالمعاصي بخال  العاصي في سفرر

 مباح. 

                                                           

نهاية المطلب  :اد أ مر أئمتنا أن ليس له أن يقصر". انظر:"اال ال ويني( 1)

 (.459-458 2لل ويني )

 (.456 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (303 2التهذيب للباوي ) :( انظر2)

 (.455 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.333 4( الم موع للنووي )4)

 مد حسن عبدالرحمن.تحقيق  مح ، (983 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)
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يطددالا المصددن  منددر التددرخ ص للعاصددي بسددفرر يشددمل  ميددر  فائاادة

فال يقصر وال ي مدر وال يفطدر وال يمسدا علدى الخد  ثالثدة  ،الرخص

وال يأ دل  ،وال تسدقط ال معدة عنده ،(1)بل يوما  وليلة على الصدحيا ،أيام

 ،وال يتنفدددل علدددى الراحلدددة ،(2)الميتدددة عندددد االضدددطرار علدددى المدددذهب

واألربعدة  ،واضدار الصدالو ،يه التيمم فدي السدفرأنه ي ب عل (3)واألصا

ا ثم جعلاه معصايةا  قولهاألولى مختصة  بالسفر الطويل.  فلو أنشأ مباحا

يتدرخص  وايدل ، ما لو أنشدأ السدفر بهدذر النيدةفال يترخص في األصح 

والو هدان فيمدا يذا اسدتمر  ،يلدى الدنص (4)ونسبه اسمام ،مراعاو لالبتدار

 (6)نبدده )عليدده( (5)اصددر   مددا . اددال األسددنويفدد ن تدداب  ،اصددد المعصددية

ا بالسفر ثم تاب فمنشاأ  قولهالرافعي في باب اللقطة.  ولو أنشأه عاصيا

أي ف ن لم ي ن بينها وبين مقصدر مسافة القصر  السفر من حين التوبة

يطددرد  (7)وايددل ،ويال فيتددرخص لطولدده ،ألندده سددفر  اصددير ًلددم يتددرخص

شددروط  بمااتم  لحظااةا لزمااه اإلتمااامولااو اقتاادى  قولااهالددو هين ابلهددا. 

فدد ن  ،فدد ن فعددل ل مدده استمددام ،أن ال يقتدددي بمددتمم   أحدددها القصددر أربعددة

أندده  (8)وعددن أبددي ثددور ،نددوى القصددر انعقدددت صددالته ولاددت نيددة القصددر

                                                           

وفتا الع ي  للرافعي  ، (459 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر1)

 (. 131 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (457 4)

 (.137 1و فاية األخيار للحصني ) ، (345 4الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.121 1وروضة الطالبين للنووي ) ، (286 1البيان للعمراني ) :( انظر3)

 (.461 2( نهاية المطلب لل ويني )4)

 (.356 3( المهمات لدسنوي )5)

وه  ، والصواب ما أثبت ، )عليه( :ب""وفي نسخة ، )على( :أ""( في نسخة6)

 أعلم.

 (.425 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )7)

صاحب  ، الفقيه البادادي ، ال لبي: يبراهيم بن خالد بن أبي اليمان ( أبو ثور8)

وناال األاوال القديمة عنهً و ان أحد الفقهار األعالم  ، ¬اسمام الشافعي 

 مر فيها بين  ، له ال تب المصنفة في األح ام ، والثقات المأمونين في الدين

حتى ادم الشافعي  ، و ان أول اشتااله بمذهب أهل الرأي ، الحديث والفقه

ولم ي ل على ذل  يلى أن  ، يليه واتبعه ورفض مذهبه األولالعراا فاختل  
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وال فددرا بددين أن ي ددون ذلدد  المددتمُّ مسددافرا  أو مقيمددا  مصددليا   ،(1)يقصددر

 (5)والنسدددائي (4)ومسدددلم (3)حمددددأ (2)لمدددا روى ]اسمدددام[ ًلل معدددة أو غيرهدددا

 يدد   ¢الددت البددن عبدداس ولفظهمددا عددن موسددى بددن سددلمة الهددذلي اددال

ر عتدين سدنة أبدي )) أصلي يذا  نت بم ة يذا لدم أصدل مدر اسمدام؟ ادال

يمددا آخرهددا بددأن  ،لحظددة  أي فددي  دد ر  مددن صددالته واولدده ،(( القاسددم 

لهددا بددأن أحدددث اسمددام بعددد ااتدائدده ولددو لدد م اسمددام  ، ددان مسددبواا  أو أو 

لدم ي دب استمدام علدى  (6)اال األسدنوي ،استمام بعد يخراج المأموم نفسه

فلدو ادد م "لحظدة " علدى "مدتم "  ،و دالم المصدن  يدوهم و وبده ،المأموم

ا أتاام   قولااهل ددان أولددى.  ولااو رعااف اإلمااام المسااافر واسااتخلف متمااا

بندار  علدى  ،أي المسافرون سوار نووا االاتدار به أو لم يندووا المقتدون

ألنهددم بم ددرد االسددتخال   ًاألصددا أن نيددة االاتدددار بالخليفددة ال ت ددب

صددداروا مقتددددين حتدددى لدددو ندددووا مفاراتددده عقدددب االسدددتخال  لدددم ي ددد  

أي ف نده يل مده استمدام  وكذا لاو عااد اإلماام واقتادى باه قوله. (7)القصر
                                                                                                                                                             

وطبقات ابن  ، (101 1ر(. انظر: طبقات الفقهار للشيرا ي)246توفي سنة)

 (. 26 1ووفيات األعيان البن خل ان ) ، (301-299 1الصالح )

وينما هو اول يسحاا بن  ، ( الذي يظهر أن هذا القول ليس ألبي ثور1)

النووي عن ابن المنذر ح اية اول أبي ثور أنه مر ال مهور فقد نقل  ، راهويه

واد نص  مر من أهل العلم أن القول بالقصر هو اول  ، في القول األول

 ، فالذي يظهر أن هذا اول يسحاا وليس اول أبي ثور ، يسحاا بن راهويه

حلية العلمار للشاشي  :وه أعلم. انظر  ، اد وهم في النسبة¬ فلعل الشارح 

والم موع للنووي  ، (143 3والماني البن ادامة ) ، (196 2لمستظهري )ا

(4 357-358.) 

 ب"."( من نسخة2)

 (.2632برام ) ، (290 1( مسند اسمام أحمد )3)

باب صالو  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (8 4( صحيا مسلم في )4)

 (.688برام ) ، المسافرين واصرها

باب الصالو  ،  تاب تقصير الصالو في السفر ، (119 3( سنن النسائي )5)

 (.1443برام ) ، بم ة

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (988 1( افي المحتاج لدسنوي )6)

 (.359 4الم موع للنووي ) :( انظر7)
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ألن  ًي ددب عليدده استمددام سددوار ااتدددى بدده أم ال وايددل ،والاتدائدده بمددتم

 .(1)الخليفة فرعه وما ل م الفرع ل م األصل

لددو لددم يسددتخل  وال اسددتخل  المددأمومون بنددوار علددى صددالتهم   فاارع 

و ددذا يقصددروا يذا اسددتخلفوا  ،فددرادى واصددر المسددافرون مددنهم اطعددا  

دا  ولدم  ،مسافرا  أواستخلفه الراع  يقتدد ولو لدم يسدتخل  واسدتخلفوا متم 

 . (2)ألنه ليس فرعا  له ًالراع  به اصر بال خال 

ا ففساادت صاالته أو صااالة إمامااه أو بااان  قولاه ولااو لاازم اإلتماام مقتااديا

ا  فلدم ي د  لده  ب[64 أ]ألنها صالو و ب عليه يتمامهدا ًأتم إمامه محدثا

اصرها  ما لو فاتته في الحضر ثم سافر وتقييد المصدن  باسمدام ي فهدم 

ألن  ًوهددو  ددذل  ،أندده لددو بددان للمددأموم حدددث نفسدده ال يل مدده استمددام

وال يلددد م استمدددام يال يذا  دددان الشدددروع  ،شدددروعه فيهدددا غيدددر صدددحيا

ولااو اقتاادى بماان ظنااه مسااافراا فبااان  قولااهصددحيحا  ثددم عددرض الفسدداد. 

ا  أي وين بان الم هول حاله مسافر ااصر  أو بمن جهل سفره أتم مقيما

واألصددل  ،وسددهولة البحددث عندده ،لظهددور شددعار المسددافرين والمقيمددين

وين بددان أندده  ،يذا ظهددر أندده مسددافر ااصددر اصددر (3)وايددل ،لدد وم استمددام

 مددا لددو ااتدددى بمددن  ،مقديم محدددث فدد ن سددبق بيددان اساامددة ل مده استمددام

وين سبق بيان الحددث أو و  ددا معدا  ال يل مده  ،حدثه علمه مقيما  ثم بان

ألندده ال ادددوو فددي البدداطن  ً(5)وبدده اطددر بعضددهم ،(4)استمددام علددى األصددا

لددد وم  (6)ور دددا السدددب ي ،وال فدددي الظددداهر لظنددده ييدددار مسدددافرا   ،لحدثددده

ولو علمه مسافراا وشك  فاي  قولهالنعقاد الصالو خل  المقيم.  ًاستمام

ألنده ال  ًسوار شد   فدي ابتددار اسحدرام أو فدي أثندار الصدالو ني ته قصر

                                                           

 (.426 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر1)

 (.394 1( روضة الطالبين للنووي )2)

نهاية  :ني عن شيخه رواية لقول عن الشافعي. انظر( ح ار أبو المعالي ال وي3)

 (.152 4و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (446 2المطلب لل ويني )

 (.392 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.463 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (309 1( االبتهاج للسب ي )6)
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 واحتددر  بقولدده ،والظدداهر مددن حددال المسددافر القصددر ،دليددل علددى النيددة

فدي نيتده  دالحنفي فيمدا [أ76]ب عما يذا علمده مسدافرا  ولدم يشد    ،وش 

 ،ولو شك فيها قولهالمتناع القصر عندر.  ًف نه يتم ،دون ثالث مراحل

ألن  دوا  القصدر  ًقصرت وإل أتممت قصر في األصحإن قصر  فقال

وين   م المأموم فال يضر تصريحه بمدا هدو  ،يتعلق متعلقة بنية اسمام

والذي  ،(1) ذا شرحه األسنوي ،ال يقصر للتردد في النية والثاني ،الواار

ح ايدة الخدال  فيمدا يذا  (5)وغيرهدا (4)والروضدة (3)والشرح (2)في المحرر

هل ي و  أن ي عل دق نيتده بنيتده أم ال بدد مدن ال د م  ،لم يعر  نية اسمام

وين اصدر  ،ف ن أتم  اسمام أتم ،أصحهما  وا  التعليق بالقصر؟ و هان

ويذا لدم يعدر  نيدة اسمدام فعلدق نيتده بنيتده لدم  (6)وعبارو المحرر ،اصر

سددت صدالو اسمدام أو وعلدى األصدا لدو ف ،يضر على أظهدر الدو هين

فللمددأموم القصددر أو استمددام ل مدده  ، نددت نويددت القصددر واددال ،أفسدددها

 قولاه. (7)وين لم يظهر له ما ندوار لدم يل مده استمدام فدي األصدا ،استمام

 ،ألن األصدل استمدام ًنيدة القصدر الشدرط الثدانيويشترط للقصار نيتاه 

أي  اإلحاارام فااي قولااهفد ذا لددم ينددو القصدر انعقددد يحرامددة علددى األصدل. 

ي ددو  أن ينددوي القصددر فددي األثنددار  (8)واددال الم نددي ، ايددرر ممددا ينويدده

والتحارز عان منافيهاا  قولاهحتى لو نوى استمام ثم نوى القصر  دا . 

ا  أي يشترط أن ال يطرأ فدي نيدة القصدر شد ٌّ وال تدرد د فدي  ميدر  دواما

و فاي ولو أحرم قاصراا ثام تاردد فاي أناه يقصار أو ي اتم أ قولهالصالو. 

أمدا  أنه نوى القصر أو قام إمامه لثالثة  فشك  هال هاو ماتم  أو سااه  أتام  
                                                           

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (990 1(  افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.63( المحرر للرافعي  )ص2)

 (.462 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.391 1( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.356 4والم موع للنووي ) ، (468 2البيان للعمراني ) :( انظر5)

 (.63( المحرر للرافعي  )ص6)

-356 4والم موع للنووي ) ، (462 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

357.) 

 (.118 8( مختصر الم ني )8)
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ويؤخدذ منده و دوب استمدام عندد  ،فلعددم ال د م بالقصدر ،ما في األولى

 ،وهدي التدردد فدي نيدة القصدر وأما في الثانية ،ال  م به بطريق األولى

لددى أحددد فددن استمددام ال م  ع وأمددا فددي الثالثددة ،فددن األصددل عدددم النيدة

نعدم. لدو علدم أنده سدار  بدأن  ،فل مه  ما لو ش  في ني ة نفسه ،االحتمالين

بدل يتخيدر بدين الخدروج  ،فدال يل مده استمدام ، ان حنفيا  ال يرى استمدام

وهدذر المسدائل تفسدير  ،عن متابعته ويس د للسهو ويسدلم وبدين انتظدارر

بالفدار  مدا فدي ف دان األولدى أن يدأتي  ،للتحر  عن المنافي لنيدة القصدر

أو فددي أندده نددوى  واولدده ،وهددي فددي خددط المصددن  بددالواو ،(1)المحددرر

ولااو قااام  قولااهلي ددون عطفددا  علددى أحددرم.  ًالصددواب أو شدد  فددي أندده

 مدا لدو ادام المدتم   ،القاصر لثالثة  عمداا بال موجب لإلتمام بطلت صالته

امدة فدي ف ن حدث ما يو ب استمام  ني ة استمام أو ني ة اسا ،يلى خامسة  

فقدد فعدل  ،ذل  الموضر أو حصوله بدار اساامدة فدي السدفينة فقدام لدذل 

 ايدرر ممدا يبطدل  وإن كان ساهواا عااد وساجد لاه و سال م قولهوا به. 

أي يلددى القعددود و وبددا  ثددم  أن يااتم عااادأي وهددو اددائم  فااإن أراد ،عمدددر

ا نهض  لده أن يمضدي فدي  (2)وايدل ،ألن القيام األول غير محسدوب ؛متما

فلو صلى ثالثة  ورابعة  سدهوا  و لدس للتشدهد فتدذ ر سد د للسدهو  ،ايامه

فلو نوى استمام ل مه أن يصدلي ر عتدين أ خدريين ويسد د  ،وهو ااصر

 ،ويشترط كونه مسافراا في جميع صاالته قولهللسهو في آخر صالته. 

فلو نوى اإلقامة فيها أو بلغت سافينته دار إقامتاه  ،وهو الشرط الثالث

الموضدر الدذي  والمدراد بددار اساامدة ،ن سبب الرخصدة ادد  الأل ًأتم

ويل مه استمام أيضدا  يذا شد  فدي  ،نوى اساامة فيه المدو القاطعة للسفر

أنه نوى اساامة أو في أن هذر البلد مقصدر أو ال؟ والشدرط الرابدر نقلده 

فلدو  هدل  دوا ر  ،أن يعلدم  دوا  القصدر عدن نصده فدي األم (3)الرافعي

والقصاار أفضاال ماان اإلتمااام علااى فقصددر لددم تصددا صددالته لتالعبدده. 

وأبدي  (4)ألنده المدأثور مدن فعدل النبدي ًالمشهور إذا بلغ ثالث مراحال

                                                           

 (.63( المحرر للرافعي  )ص1)

 (.429 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )2)

 (.468 4( فتا الع ي  للرافعي )3)

اال: سألت أنس  ، ( فقد أخرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن ي يد الهنائي4)

يذا خرج مسيرو ثالثة ‘  ان رسول ه ))فقال: ، عن اصر الصالو ، ¢بن مال 
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 مددا يحددب أن  ،ين ه يحددب أن تددؤتى رخصدده)) ‘ولقولدده  (1)ب ددر وعمددر

ألن  ًوي ددو  استمددام ،(2)روار ابددن حبددان فددي صددحيحه تددؤتى ع ائمدده((

يدددا رسدددول ه  فدددي رمضدددان فقالدددت عائشدددة ~ اعتمدددرت مدددر النبدددي 

أحسدنت يدا )) فقدال ،اصرت أنت وأتممت أنا وأفطرت أنت وصمت أندا

 ،(5)ويسدددنادر صدددحيا أو حسدددن (4)والدددداراطني (3)روار النسدددائي عائشدددة((

 وايددل ،همددا سددوار (7)وايددل ،ألندده أ ثددر عمددال   ًاستمددام أفضددل (6)والثدداني

وعبدددر فدددي  ،(8)وصدددححه فدددي شدددرح المهدددذب ،عدددا  القصدددر أفضدددل اط

مددن و ددد مددن نفسدده  ويسددتثنى مددن هددذا الخددال  ،بدداألظهر (9)الروضددة
                                                                                                                                                             

 ، (10 4أو ثالثة فراس  صلى ر عتين((. انظر: صحيا مسلم في ) ، أميال

برام  ، باب صالو المسافرين واصرها،  تاب صالو المسافرين واصرها

(691.) 

‘ سافرت مر النبي ))اال: ، ¢( فقد أخرج الترمذي في سننه عن ابن عمر1)

 ، عثمان ف انوا يصلون الظهر والعصر ر عتين ر عتينو ، وعمر ، وأبي ب ر

باب التقصير في  ، (428 2سنن الترمذي ) :ال يصلون ابلها وال بعدها(( انظر

صحيا سنن الترمذي  :وصححه األلباني. انظر ، (544برام ) ، السفر

 (.544برام ) ، (303 1)

يذ ه  ، باب ذ ر استحباب ابول رخصة ه ، (451 6( صحيا ابن حبان )2)

التعليقات  :وصححه األلباني. انظر ، (2742برام ) ،  ل وعال يحب ابولها

 (.2731برام ) ، (354 4الحسان على صحيا ابن حبان )

باب المقام  ،  تاب تقصير الصالو في السفر ، (122 3( سنن النسائي )3)

 :انظر ، من ر :واال األلباني ، (1456برام ) ، الذي يقصر بمثله الصالو

 (. 1455برام ) ، (49 1ضعي  سنن النسائي )

برام  ، باب القبلة للصائم ،  تاب الصيام ، (162 3( سنن الداراطني )4)

(2293 .) 

 (.727 2خالصة األح ام للنووي ) :( انظر5)

 والبيان ، (828 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( وهو اول الم ني. انظر6)

 (.458 2للعمراني )

 (.336 4الم موع للنووي ) :( ح ار  ماعة منهم الحناطي وغيرر. انظر7)

 (.336 4( الم موع للنووي )8)

 (.403 1( روضة الطالبين للنووي )9)
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بدل ي درر لدده  ،فد ن القصدر فدي حقده أفضدل بدال خدال  ، راهيدة القصدر

ألنده رغبدة  ً(1)و دذل   ميدر الدرخص ،استمام حتى ت ول هذر ال راهدة

 ،ثددالث مراحددلويذا لددم يبلددغ السددفر  ،عددن السددنة أو شدد  فددي  وا هددا

ويستثنى مدن يطدالا  ،(2)¬فاستمام أفضل خرو ا  من خال  أبي حنيفة 

فد ن  ،مدن يدديم السدفر فدي البحدر أو فدي البدر لادرض صدحيا المصن 

 . (3)األفضل لهما استمام

 ، لهدا فدي ذي القعددو است ش ل حديث عائشة~ بدأن ع َمدر النبدي  فائدة

بأنه يحتمل خرو ها مر النبدي  (4)ابن سيد الناس الفتا فأ اب الحافظ أبو

  ولدم ير در  ،و دان ذلد  فدي رمضدانب[76]ب في غد وو الفدتا 

. (5)فأشدارت يلدى مدا  دان فدي تلد  السدفرو ،حتى اعتمر عمدرو ال عراندة

 ،أمدا  دوا  األمدرين أفضل من الفطار إن لام يتضارر باهوالصوم  قوله

 النبدي  [أ65 أ] ندا ناد و مدر)) اال ¢عن أبي سعيد (6)فلما روار مسلم

فلدم يعدب الصدائم علدى المفطدر  ،في رمضان فمن ا الصائم ومندا المفطدر

وأمددا تددر يا الصددوم فلمددا فيدده مددن تبرئددة  ،وال المفطددر علددى الصددائم((
                                                           

 (.335 4الم موع للنووي ) :( انظر1)

ثالث مراحل وهي بمن لة ثالثة أيام  :( ف ن مسافة القصر عند الحنفية2)

المحيط البرهاني البن  :مأخوذو من مدو مسا المسافر للخفين. انظر ، ولياليها

 (.23 2ما و )

 المر ر السابق. :( انظر3)

محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري األندلسي األشبيلي ثم  :( أبو الفتا4)

وسمر من اطب الدين بن القسطالني وابن العماد ، أديب ، حافظ ، المصري

وشرح من  ، في الماا ي"عيون األثر"صنفاته:من م ، الحنبلي وغيرهم

طبقات  :ر(. انظر734توفي ) ، وله تصاني  أخر ونظم  ثير ، الترمذي اطعة

والدرر ال امنة البن ح ر  ، (295 2وطبقات ابن شهبة ) ، (268 9السب ي )

(5 424.) 

 :( هذا هو ال واب األول من أ وبته حول يش االت في أحاديث نبوية. انظر5)

 (.25 2) حياته وآثارر وتحقيق أ وبته لمحمد الراوندي :الفتا اليعمريأبو 

باب  وا  الصوم والفطر في  ،  تاب الصيام ، (454 4( صحيا مسلم )6)

برام  ، شهر رمضان للمسافر في غير معصية يذا  ان سفرر مرحلتين فأ ثر

(116.) 
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وهدو األ ثدر مدن فعدل رسدول ه  ،عن العبادوالذمة وعدم يخالر الوات 

، لقوله  ًالفطر أفضل وايل (())لديس مدن البدر الصديام فدي السدفر 

فدد ن  ،وعلددى األول هددو محمددول علددى مددن أ هدددر الصددوم ،(1)متفددق عليدده

فد ن  ،والمراد بالضرر المرض أو األلم الشديد ،اسفطار في حقه أفضل

حدرم  (2)الا الدي فدي المستصدفىادال  ، ان تل  نفس أو عضو أو منفعة

ين لدم يتضدرر  وفي التتمة ،ف ن صام يحتمل أن ال ي  ئه ،عليه الصوم

وهو فدي سدفر حدج أو  ،ل ن يخا  الضع  لو صام ،بالصوم في الحال

وفدي صدحيا  ،عنده فدي الصدوم (3)نقلده الرافعدي ،فالفطر أولدى لده ،غ و  

 ما يدل عليه.  (4)مسلم

  

                                                           

ليس من البر ))‘باب اول النبي  ،  تاب الصوم ، (34 3( صحيا البخاري )1)

باب  وا   ،  تاب الصيام ، (453 4وصحيا مسلم ) ، الصوم في السفر((

لمسافر في غير معصية يذا  ان سفرر الصوم والفطر في شهر رمضان ل

 (.115برام ) ، مرحلتين فأ ثر

 (.183 1) ( المستصفى للا الي2)

 (.431-430 6( فتا الع ي  للرافعي )3)

يلى م ة ‘ سافرنا مر رسول ه  :اال¢ ( وهو حديث أبي سعيد الخدري 4)

 ، ين م اد دنوتم من عدو م))‘:فقال رسول ه  ، ال: فن لنا من الا ، ونحن صيام

ثم ن لنا  ، ومنا من أفطر ، فمنا من صام ، ف انت رخصة ، والفطر أاوى ل م((

فأفطروا((  ، والفطر أاوى ل م ، ين م مصبحو عدو م))فقال: ، من ال  آخر

 ، بعد ذل ‘ مر رسول ه  ، ثم اال: لقد رأيتنا نصوم ، فأفطرنا ، و انت ع مة

باب أ ر  ،  تاب الصيام ، (456 4في السفر. أخر ه مسلم في صحيحه )

 (.1120برام ) ، المفطر في السفر يذا تولى العمل
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 الصالتين[ ]في الجمع بين  فصل

ا وتاأخيراا والمغارب والعشااء  يجوز الجمع باين الظهار والعصار تقاديما

يذا   دددان رسدددول ه )) ¢لحدددديث أندددس  ًكاااذلك فاااي السااافر الطويااال

ر الظهر يلى وات العصر ثم ن ل ف مر  ارتحل ابل أن ت يغ الشمس أخ 

 دان فدي غد وو  أن رسدول ه )) ¢وعن معداذ ،(1)متفق عليه بينهما((

وين  ،تبو  يذا  اغت الشمس ابل أن يرتحل  مر بين الظهر والعصدر

ددر الظهددر حتددى يندد ل للعصددر وفددي  ،ارتحددل ابددل أن ت يددغ الشددمس أخ 

وأشدددار  ،(3)وصدددححه البيهقدددي (2)حسدددنه الترمدددذي المادددرب مثدددل ذلددد ((

ي دددو  يلدددى أن األفضدددل تدددر  ال مدددر للخدددروج مدددن  المصدددن  بقولددده

 ،(4)لالتبدداع ًف ندده سددنة لدده ،ج بعرفددة وم دلفددةويسددتثنى الحددا ،الخددال 

بددين الظهددر والعصددر والماددرب  وبقولدده ،(5)السددفر فددي األظهددر وسددببه

 ،وبدين العصدر والمادرب ،والعشار يلى منر ال مر بين الصبا وغيرها

وكاذا القصاير  قولاه ذل  يلى التقدديم والتدأخير.  وبقوله ،(6)وذل  ي ماع

و د م الشدي  أبدو حامدد فدي  ،اياسدا  علدى التنفدل علدى الراحلدة فاي قاول  

وفي فتاوى  ،(7)وتبعه في شرح المهذب ،استقبال القبلة بأنه الميل ونحور
                                                           

باب يؤخر الظهر يلى  ،  تاب تقصير الصالو ، (46 2( صحيا البخاري )1)

سلم وصحيا م ، (1111برام ) ، العصر يذا ارتحل ابل أن ت يغ الشمس

باب  وا  ال مر بين الصالتين  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (23 4)

 (.704برام ) ، في السفر

 ، باب ما  ار في ال مر بين الصالتين ، (439-438 2( سنن الترمذي )2)

 ،  تاب صالو السفر ، (5 2وأخر ه أيضا  أبوداود في سننه ) ، (553برام )

صحيا  :وصححه األلباني. انظر ، (1208)برام  ، باب ال مر بين الصالتين

 (.1091برام ) ، (367 4أبي داود )

 ، باب في ال مر بين الصالتين في السفر ، (231 3( السنن ال برى للبيهقي )3)

 (. 5526برام )

 (.432 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

 (.343 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر5)

والدميري في  ، (168 1اساناع في مسائل اس ماع )( ح ار ابن القطان في 6)

 (.432 2الن م الوهاج )

 (.483 1( الم موع للنووي )7)
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الباددوي هددو أن يفددارا البلددد يلددى موضددر لددو  ددان مقيمددا  فيدده لددم تل مدده 

فااإن  قولاه. (1)ح دار األسدنوي فدي ال دواهر ،لعددم سدماع النددار ًال معدة

 ،(2)لدحاديددث ًوقاات األولااى فتأخيرهااا أفضاال وإل فعكسااهكااان سااائرا 

ألنده  ًالبادأة بااألولى وشروط التقديم ثالثة قولهوألنه أرفق بالمسافر. 

 قولاهوالتدابر ال يتقددم.  ،وألن الوادت لدولدى والثانيدة تبدر لهدا ،المأثور

أي فساد األولى  ما يذا تبين له أنه استند يلى  فلو صالهما فبان فسادها

ادال  ،لفدوات الشدرط ًالثانياةأي  فسادت ،سة ومضى في  من ر نن ا

 ،والمددراد أندده ال يعتددد بهددا عصددرا  أو عشددار   ،أطلقددوا الفسدداد (3)األسددنوي

فت دون نافلدة علدى  ،فخرج على ما يذا أحرم بالفرض ابل الوات  داهال  

الوا ب أن يقال ين  دان فسداد األولدى بتدر   (4)اال ابن العماد ،الصحيا

وين  ،لواوعهدا فدي حدرم األولدى ًتنعقدد الثانيدة فرضدا  وال نفدال  ر ن لم 

 ان فسادها بواوع ن اسة و والها عند اسحرام بالثانيدة انعقددت الثانيدة 

 ،ال يشدترط (5)وايدل ،أي لت مي   عن تقديمها سهوا   وني ة الجمع قولهنفال . 

تجاوز و ،فال ي فدي تقدديمها باالتفداا ، سائر النيات ومحلها أول األولى

ألن  ً(6)أو حتى مر التسليمة األولى علدى األصدا في أثنائها في األظهر

فد ذا صدحت نيتده فدي غيدر  ،ووات الضم  حال السدالم ،ال مر هو الضم

                                                           

تحقيق  محمد  ، (155(  واهر البحرين في تنااض الحبرين لدسنوي )ص1)

  عطية المال ي.

 ان في غ وو تبو  يذا ‘ أن رسول ه ))¢( من ذل  ما روار معاذ بن  بل2)

وين يرتحل ابل أن  ،  مر بين الظهر والعصر ،  اغت الشمس ابل أن يرتحل

ين  ، وفي المارب مثل ذل  ، حتى ين ل للعصر ، أخر الظهر ، ت يغ الشمس

وين يرتحل ابل أن  ،  مر بين المارب والعشار ، غابت الشمس ابل أن يرتحل

أخر المارب حتى ين ل للعشار ثم  مر بينهما((. أخر ه  ، تايب الشمس

 وسبق تخري ه.   ، (1208( برام )5 2أبوداود )

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (1003 1(  افي المحتاج لدسنوي )3)

 أ[.215 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]4)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (476 2البيان للعمراني ) :( وهو اول الم ني. انظر5)

 (.374 4والم موع للنووي ) ، (476 4)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (902 2فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

(4 181 .) 
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 ،ففي وات السالم أو في ما ااربه أولى ،وهو حال اسحرام ،وات الضم

 ،فاشدت رطت عندد التحدرم ،ألنها ت راد لتنعقد ر عتين ًبخال  نية القصر

 ،الشتراط دوام السدفر ًين  مر في السفر  ا ت في األثنار (1)وفي اول

 ،ألن الشدرط فيهدا و دودر فدي أولهدا ًوين  مر بالمطر تعي نت في أولها

لددو نددوى ال مددر ثددم نددوى تر دده فددي أثنددار  عددن الدددارمي (2)ومددن  وائدددر

ر واألثنار  مر ثِني ب سر الثدا ،ففيه القوالن ،األولى ثم نوى ال مر ثانيا  

ألنده  ًل يطاول بينهماا فصالبأن  والموالة قولهالمثلثة وس ون النون. 

وعددن ، ال ت ددب (3)وايددل ،ولهددذا تددر  الرواتددب بينهمددا ،‘الددوارد عندده 

أي  فااإن طااال ولااو بعااذر قولااه. (4) ددوا  الفصددل بالنافلددة اسصددطخري

لدد وال  ًوجااب تااأخير الثانيااة إلااى وقتهااا ددال نون واسغمددار والسددهو 

 ألمددرر  ًول يضاار فصاال  يسااير قولااهوهددو ال مددر.  ،مو ددب التقددديم

. (6)وال يضر الفصل بالوضدور اطعدا . االده فدي ال فايدة ،(5)باساامة بينهما

بدأن ي يدد  (7)وايدل ،ألنه لم يرد فيه ضدابط ًويعرف طوله بالعرف قوله

ول يضاار تخل اال  ،وللمتاايمم الجمااع علااى الصااحيح قولااهعلددى اساامددة. 

 واال أبو يسحاا ،فأشبه اساامة ،ألنه من مصلحة الصالو ًطلب  خفيف

                                                           

 (.487 2( ح ار العمراني في البيان )1)

 (.397 1( روضة الطالبين للنووي )2)

فتا الع ي  للرافعي  :( ح ار النووي والرافعي عن بعض األصحاب. انظر3)

 (.375 4والم موع للنووي ) ، (476 4)

 (. 183 4 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

‘ رأيت النبي :))اال¢ ( فقد أخرج البخاري في صحيحه أن عبد ه بن عمر 5)

ثم الما يلبث حتى  ، ثم يسلم ، فيصليها ثالثا ، يذا أع له السير يؤخر المارب

ثم يسلم وال يسبا بعد العشار حتى يقوم من  ، فيصليها ر عتين ، يقيم العشار

باب  ،  تاب تقصير الصالو ، (44 2صحيا البخاري ) : و  الليل(( انظر

 (.1092برام ) ، يصلي المارب ثالثا في السفر

 (.183 4(  فاية النبيه البن الرفعة )6)

 :وهذا ضعي . انظر :واال النووي ، ونسبه لدصحاب ، ( االه الصيدالني7)

 (.375 4والم موع للنووي ) ، (476 4فتا الع ي  للرافعي )
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 ولو جمع ثم علم ترك ركن  من األولى قوله. (1)ال ي و  الفصل بالطلب

 ،بطدالن األولدى [أ77]ب أما  ،أي يذا  ان العلم بعد الفراغ منهما بطلتا

وأمددا  ،ليطددول الفصددل بالصددالو الثانيددة ًفلتددر  الددر ن وتعددذر التدددار 

ا  قولاهفلفقد تقدم األولى لبطالنهدا.  ًالثانيةبطالن  ادال  ،ويعيادهما جامعاا

فليسدت  ،وأما اسعادو بصورو ال مدر ،ال ش  أن يعادتهما حتم   (2)العدني

 ،احتر  بتر  الر ن عن مسألة الن اسة ونحوها واال ابن العماد ،بحتم  

سدالم بطلتا مشروط بما يذا طال الفصل بعدد   ال الم ال ثير يال أن اوله

أي الفصدل  أو مان الثانياة فاإن لام يطال قولاه. (3)ولهذا عبدر بدثم ،الثانية

أي  وإل فباطلااة ول جمااع ،أي ومضددت الصددالتان علددى الصددحة تاادارك

فالثانيددة باطلددة لتددر  الددر ن وتعددذر التدددار  ويمتنددر ال مددر  ،وين طددال

ولاااو جهااال أعادهماااا  قولاااهلطدددول الفصدددل بالصدددالو الثانيدددة الباطلدددة. 

أي يذا لدددم يددددر أنددده تدددر  مدددن األولدددى أو مدددن الثانيدددة ل مددده  لوقتيهماااا

وامتنددر ال مددر علددى المشددهور  ،الحتمددال التددر  مددن األولددى ًيعادتهمددا

وفدي  ،واحتمال أن ي دون مدن الثانيدة وادد فاتدت المدواالو ،لطول الفصل

اار  قولااه. (4)لدده ال مددر   عددادو ال معددة يذا  هلددت السددابقة اددول   وإذا أخ 

فددي  الترتيااب والمااوالة وني ااة الجمااع علااى الصااحيحاألولااى لاام يجااب 

وأمدا  ،فال ت عل تابعدة ،أما الترتيب فدن الوات للثانية ،المسائل الثالث

ثددم أندداخ  ددل ينسددان  ،صددلى الماددرب بم دلفددة النبددي ))المددواالو فدن

وو دده  ،(5)متفددق عليدده ثددم أايمددت العشددار فصددالها(( ،بعيددرر فددي من لدده

والخدال  فدي ني دة ال مدر مبندي   ، مدر التقدديم مقابله فيهما القيداس علدى
                                                           

 (.397 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 تحقيق  خالد الحربي. ، (278 1للعدني ) الحاوي ال بير( مفتاح 2)

التعقيبات على المهمات البن  :ج". انظروهو من محاسن المنها:"( ثم اال3)

 أ[.215 1عماد ]

وح ى الخراسانيون اوال  أنه ي و  ال مر تخري ا  مما يذا :"( اال النووي4)

: ي و  يعادو ال معة ، أايمت  معتان في بلد  و هل أسبقهما  ، ففي اول 

 (.376 4الم موع للنووي ) :والمذهب امتناع ال مر". انظر

باب ال مر بين الصالتين  ،  تاب الحج ، (164 2البخاري ) ( صحيا5)

باب  ،  تاب الحج ، (171 5وصحيا مسلم ) ، (1672برام ) ، بم دلفة

 (.1280برام ) ، اسفاضة من عرفات يلى م دلفة
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باشدتراط ني دة  (1)و د م فدي المحدرر ،على الخال  فدي اشدتراط المدواالو

وح دى فدي  ،فالتصحيا فيها بعدم االشتراط من  يادو المصدن  ،ال مر

 ،يحددداهما علددى و هددين طددريقتين فددي المسددائل الددثالث (2)شددرح المهددذب

أنددا يذا  وفائدددو هددذا الخددال  ،بعدددم االشددتراط ب[65 أ]وصددحا القطددر 

فيأتي في اصدرها  ،صارت األولى اضار   ،اشترطنا شيئا  من ذل  وفات

أي فددي واددت األولددى  ويجااب كااون التااأخير بني ااة الجمااع قولااهالخددال . 

وإل فيعصااي وتكااون  قولااهحتددى ال يخلددو الواددت عددن الفعددل أو العدد م. 

أي ف ن لم ينِو عصدى وصدارت اضدار حتدى ي دير فدي اصدرها  قضاءا 

فلو نوى ابل خدروج وادت األولدى بقددر مدا ال  ،الخال  في فائتة السفر

أن األصا أنه ين ندوى وادد  (4)وأصلها (3)فمقتضى  الم الروضة ،يسعها

يذا  (6)ومسدلم (5)وفي شدرح المهدذب ،بقي ما يسر ر عة  فى أو دونها فال

 يسر الفرض عصى وصارت اضار.  نوى واد بقي ما ال

االه  ،ألنه معذور ًلو نسي النية حتى خرج الوات لم يبطل ال مر  فرع

 . (7)في اسحيار

ا  قوله ا فصار بين الصاالتين مقيماا أي يمدا بنيدة اساامدة  ولو جمع تقديما

لد وال سدببه فيتعدين تدأخير  ًأو بانتهار السفينة يلى المقصد بطل ال مدر

 ،يذا صدار مقيمدا  فدي أثندار األولدى بطل الجمعو ذل   ،الثانية يلى واتها

وح دم  ،ويؤخذ من ال تاب بطريق األولدى ،(9)المحرر (8)وصرح به ]في[

فدد ال السددبب  فلددو اددال ،الشدد   فددي صدديرورته مقيمددا  ح ددم تبددي ن اساامددة
                                                           

 (.64( المحرر للرافعي  )ص1)

 (.376 4( الم موع للنووي )2)

 (.398 1( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.478-477 4لع ي  للرافعي )( فتا ا4)

 (.376 4( الم موع للنووي )5)

 (.22 4( شرح النووي على مسلم )6)

 (.261 2( يحيار علوم الدين للا الي )7)

 ب"."( من نسخة8)

 (.64( المحرر للرافعي  )ص9)
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أي يذا أادام فدي  ي األصاحوبعادها ل تبطال فا ،وفي الثانية قولهدخلت. 

أثنار الصالو الثانية أو صار مقيما  بعد الفراغ منهدا ال يبطدل ال مدر فدي 

فدن أولها اد ااتدرن بالعدذر ف دان  أما في المسألة األولى ،األصا فيهما

 ،يبطدل اياسدا  علدى القصدر (1)وايدل ،ذل   افيدا  صديانة لهدا عدن الدبطالن

ال ي بطل فرضية ما مضى مدن والفرا على الصحيا أن و وب استمام 

فأشدبه  ،فدن الرخصة اد تمدت وأما في الثانية ،(2)صالته بخال  ال مر

 ،ألنهدا مقدمدة علدى واتهدا ًتبطدل (3)وايل ،ما لو اصر ثم طرأت اساامة

يشدمل  ،وبعددها واولده ،ف ذا  ال المقتضى وأدر  واتها و بت اسعادو

فأقااام بعااد  ،أو تااأخيراا  قولااهو ميددر واددت الثانيددة.  ،بقي ددة واددت األولددى

أي ابدل  وقبلاه ،لمدا سدبق فدي  مدر التقدديم بدل أولدى ًفراغهما لم يؤثر

ألن الصددالو األولددى تبددر للثانيددة عنددد  ًيجعاال األولااى قضاااءا فراغهمددا 

 ،(4) دذا عللده الرافعدي ،فاعتبر و دود سدبب ال مدر فدي  ميعهدا ،التأخير

وأادام  ،فلدو ادد م الثانيدة ،وهو منطبق على ما يذا اد م األولى على الثانيدة

 ،وأول التابعدة ،فقدد و  دد السدبب فدي  ميدر المتبوعدة ،في أثندار األولدى

فتدرد  ،واياس ما سبق في  مر التقديم أنها ال ت دون اضدار فدي األصدا

ونقدددل  ،(5)االددده السدددب ي ،هدددذر الصدددورو علدددى لفدددظ ال تددداب والرافعدددي

فينبادي أن  ،الثانيدةأنه يذا أادام فدي أثندار  (7)عن شرح المهذب (6)األسنوي

وأن  دالم الرافعدي محلده مدا يذا أادام ابدل  ،ت ون األولى أدار  بال خال 

ومددرادر يذا راعددى الترتيددب وادددم األولددى علددى  ،فددراغ األولددى انتهددى

ين أاام ابل فراغ األولى ينباي أنده ين فعدل  واال اسمام البلقيني، الثانية

  المعددرو . نقلدده فددي ففيدده الخددال ،ر عددة منهددا  انددت أدار  أو دونهددا

                                                           

 (.437 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )1)

 (.398 1روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

والدميري في الن م الوهاج  ، (470 2ح ار ال ويني في نهاية المطلب )( 3)

(2 437.) 

 (.478 4( فتا الع ي  للرافعي )4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (323 1( االبتهاج للسب ي )5)

 تحقيق  محمد حسن عبدالرحمن. ، (1014 1( افي المحتاج لدسنوي )6)

 (.377 4) الم موع للنووي( 7)
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ا أي فدي الحضدر  ويجوز الجمع بالمطر قوله. (1)التحرير أي بدين  تقاديما

و دددذا بدددين ال معدددة والعصدددر  ،الظهدددر والعصدددر والمادددرب والعشدددار

لحددديث ابددن  ًسددوار  اوي دده وضددعيفه يذا بددل  الثددوب ،بالشددروط السددابقة

 ،الظهدددر والعصدددر  ميعدددا   صدددلى رسدددول ه ))ب[77ب ¢]عبددداس

(( ،والعشار  ميعا  والمارب  ادال  ،(2)متفق عليه في غير خو   وال سفر 

فاستند الشافعي يلى هذا التفسير مدر مدا  ،أرى ذل   ان في مطر   (3)مال 

 قولاهمدن  معهمدا فدي المطدر.  (5)¢وابدن عمدر (4)¢روي عن ابن عبداس

 ،(6)في مدر مدن غيدر عدذر ،ألنه اد ينقطدر المطدر ًوالجديد منعه تأخيراا 

وعلدى هدذا لدو  ،(7) دوا ر اياسدا  علدى السدفر ونقل عن "اسمالر"والقديم 

وصدلى األولدى فدي آخدر واتهدا.  ،انقطر ابل وات الثانية لم ي   ال مدر

 ًأي و دود المطدر أول الصدالتين وشرط التقاديم وجاوده أولهماا قوله

بدل ي فدي  ،ال يشدترط فدي أول األولدى (8)وايدل ،ليتحقق ال مر مر العدذر

واألصاح  قولاهفال خال  فيده.  ،أما أول الثانية ، نية ال مر ،في أثنائها

                                                           

 (.369 1الفتاوي ألبي  رعة العرااي )( تحرير 1)

باب تأخير الظهر  ،  تاب مواايت الصالو ، (114 1( صحيا البخاري )2)

 تاب صالو المسافرين  ، (24 4وصحيا مسلم ) ، (543برام ) ، يلى العصر

 (.705برام ) ، باب ال مر بين الصالتين في الحضر ، واصرها

باب ال مر بين  ، و في السفر تاب اصر الصال ، (144 1( موطأ مال  )3)

 (.4برام ) ، الصالتين في الحضر والسفر

 ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (26 4( أخر ه مسلم في صحيحه )4)

 (.706برام ) ، باب ال مر بين الصالتين في الحضر

باب  ،  تاب ال هاد والسير ، (58 4( أخر ه البخاري في صحيحه )5)

 ، (22 4وأخر ه مسلم في صحيحه ) ، (703) برام ، السرعة في السير

برام  ، باب ال مر بين الصالتين في الحضر ،  تاب صالو المسافرين واصرها

(703.) 

 (.348 2وبحر المذهب للروياني ) ، (95 1األم للشافعي ) :( انظر6)

 (.399 1والم موع للنووي ) ، (908 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر7)

و فاية  ، (400 1روضة الطالبين ) :النووي والحصني. انظر( ح ار 8)

 (.140 1األخيار للحصني )
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ليتحقق اتصال األولى بأول الثانية في حال  ًاشتراطه عند سالم األولى

وفهم مدن  المده أنده ال يضدر انقطداع المطدر  ،ال يشترط (1)وايل ،العذر

 ًوالااثلج والباارد كمطاار إن ذابااا قولااهفيمددا عدددا ذلدد  لعسددر انضددباطه. 

 ،فد ن لدم يدذوبا ،وهو مدا يبدل  الثدوب ،ر المبيا من المطرلتضمنهما القد

 ً مدا أفهمده ،ال والصدحيا ،يبيحدان أيضدا  لمشدقة واوعهمدا عليده (2)فقيل

 قولاااهوذوب الدددثلج والبدددرد فدددي معندددار.  ،ألن الرخصدددة معلقدددة بدددالمطر

واألظهاار تخصاايص الرخصااة بالمصاالي جماعااةا بمسااجد  بعيااد  يتااأذى 

فد ن صدلى فدي بيتده منفدردا   ،ألن المشقة حاصلة له ًبالمطر في طريقه

أو فددي  ماعددة أو صددلى فددي مسدد د  منفددردا  أو  ددان المسدد د علددى بدداب 

النتفدددار  ًفدددال ي مدددر ،ول نددده يمشدددي يليددده تحدددت سددداباط ،دارر أو بعيددددا  

ور ددا فددي  ،بددل لدده ال مددر مطلقددا   ،ال يخددتص بددذل  (3)والثانيددة ،المشددقة

  .أن الخال  و هان (4)الروضة

 ،و دو ر  ماعدة ،المذهب أنه ال ي و  ال مدر بدالمرض والوحدل  فرع

فعلدى هدذا ي دو   وادال ،منهم الخطابي والقاضي حسدين (5)ذ ر الرافعي

واختدددار ال مدددر  ،ويراعدددي المدددريض األرفدددق بنفسددده ،تقدددديما  وتدددأخيرا  

 مدر بالمديندة  أن النبدي ))(6)ففي صحيا مسلم ،بالمرض في الروضة

)) أندده ظفددر  (8)عددن المهمددات (7)وذ ددر العدددني مددن غيددر خددو   وال مطددر 

 بنص الشافعي في  وا ر بالمرض. 

                                                           

 (.439 2الن م الوهاج للدميري ) :( ح ار الدميري. انظر1)

الم موع للنووي  :وح م بشذوذر. انظر ، ( ح ار النووي عن صاحب التتمة2)

(4 381.) 

 (.479 4( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )3)

 (.399 1الطالبين للنووي )( روضة 4)

 (.481 4( فتا الع ي  للرافعي )5)

باب ال مر بين  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (26 4( صحيا مسلم )6)

 (.705برام ) ، الصالتين في الحضر

 تحقيق  خالد الحربي. ، (277 1للعدني ) الحاوي ال بير( مفتاح 7)

 (.366 3( المهمات لدسنوي )8)
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 باب صالو ال معة

 وايدل ،(1)س ميت بدذل  لال تمداع فيهدا ،هي بضم الميم ويس انها وفتحها 

 و دان يدوم ال معدة ي سدمى فدي ال اهليدة ،لما  مر فدي يومهدا مدن الخيدر

بفدددتا العدددين المهملدددة وضدددم الدددرار وبدددار موحددددو أي البدددي ن  ،العروبدددة

 لقولده  ً(3)و  م القاضدي حسدين بأنده أفضدل أيدام األسدبوع ،(2)المعظم

وأصل الباب  ،(4)روار مسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ال معة(())

 مم خم حم جم يل ىل مل خل} اولدده تعددالى ،(5)ابددل اس مدداع

واددال  ،واألمددر للو ددوب ، ( 7) {يم}أي فددي يددوم ال معددة  ( 6) {ىم

 (( لينتهين أاوام عن ودعهم ال معات أو ليخدتمن ه علدى الدوبهم ثدم

 وادال  ،(10)وغيرهمدا (9)وابدن ما ده (8)روار مسدلم لي ونن من الاافلين((

روار  مددددن تددددر  ثددددالث  مددددر تهاونددددا  بهددددا طبددددر ه علددددى البدددده(())

                                                           

( 1198 3الصحاح لل وهري ) :لفرار والواحدي. انظر( ح اها ا1)

 (.84وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص ،  مر":"مادو

 عرب". :"مادو ، (342 3( االه ابن النحاس. انظر: تاج العروس لل بيدي )2)

 (. 271 4 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

برام  ، باب فضل يوم ال معة ،  تاب ال معة ، (165 4( صحيا مسلم )4)

(854 .) 

 (. 911 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر5)

 .(9آية ) ( سورو ال معة6)

 .(9آية ) ( سورو ال معة7)

 ، باب التاليظ في تر  ال معة ،  تاب ال معة ، (174 4( صحيا مسلم )8)

 (. 865برام )

باب التاليظ في  ،  تاب المسا د وال ماعات ، (260 1( سنن ابن ما ه )9)

 (. 794برام ) ، التخل  عن ال ماعة

باب التشديد في التخل  عن  ،  تاب ال معة ، (88 3( سنن النسائي )10)

 (.1370برام ) ، ال معة
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وهددي أفضددل الصددلوات.  (3)اددال المدداوردي ،(2)غيددرهم[أ66 أ]و(1)األربعددة

قايم  باال مارض  ونحاوهإنما  قوله ر  ذكار  م  لمدا  ًتتعي ن على كل  مكلف  ح 

ال معدة حدق وا دب علدى )) ادال أن النبي (4)¢روى طارا ابن شهاب

يال أربعددة عبددد  مملددو  أو امددرأو  أو صددبي  أو  ، ددل مسددلم فددي  ماعددة

)) ولم  ،وطارا رأى النبي  ،(6)ب سناد صحيا (5)روار أبو داود مريض 

عدن طدارا  (1)وادد روار الحدا م ،(8)ومرسل الصدحابة ح دة ،(7)يسمر منه

                                                           

 ، باب التشديد في تر  ال معة ،  تاب الصالو ، (277 1( سنن أبي داود )1)

باب التشديد في  ،  تاب ال معة ، (88 3وسنن النسائي ) ، (1052برام )

باب ما  ار  ، (373 2وسنن الترمذي ) ، (1369برام ) ، التخل  عن ال معة

 ، (257 1وسنن ابن ما ه ) ، (500برام ) ، في تر  ال معة من غير عذر

برام  ، باب فيمن تر  ال معة من غير عذر ،  تاب المسا د وال ماعات

(1126 .) 

باب ذ ر الدليل على أن  ، عة تاب ال م ، (175 3( صحيا ابن خ يمة )2)

برام  ، الطبر على القلب بتر  ال معات الثالث ينما ي ون يذا تر ها تهاونا بها

باب ذ ر طبر ه  ل وعال على الب  ، (26 7وصحيا ابن حبان ) ، (1856)

 (.2786برام ) ، التار  يتيان ال معة على سبيل التهاون بها عند المرو الثالثة

 (. 470 3و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (911 2للماوردي ) يرالحاوي ال ب( 3)

وغ ا مر أبي ‘ رأى النبي  ، أبو عبد ه، ال وفي ( طارا بن شهاب الب لي4)

 :روى عن  مر من الصحابة منهم ،  ما حدث بذل  عنه نفسه ƒب ر وعمر 

 ، وروى عنه يسماعيل بن أبي خالد ، وغيرهم ، وعثمان ، وعمر ، أبو ب ر

ر(. 83توفي سنة ) ،  ان معدودا  من العلمار ، وغيرهم ، ومخارا بن عبد ه

وسير أعالم النبالر للذهبي  ، (755 2االستيعاب البن عبدالبر ) :انظر

 (.413 3واسصابة البن ح ر ) ، (486-487 3)

 ، باب ال معة للمملو  والمرأو ، اب الصالو ت ، (280 1( سنن أبي داود )5)

 ، (232 4صحيا أبي داود ) :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (1067برام )

 (. 978برام )

 (. 757 2خالصة األح ام للنووي ) :( انظر6)

 ،  تاب الصالو ، (280 1سنن أبي داود ) :( االه أبو داود في السنن. انظر7)

 (.1067برام ) ، أوباب ال معة للمملو  والمر

 (.12 1( األح ام الوسطى لإلشبيلي )8)
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ال  معة )) وروي مرفوعا   ،فاندفر اسرسال ¢عن أبي موسى األشعري

ولددم  ،¢والصددحيا وافدده علددى ابددن عمددر (2)اددال البيهقددي ،علددى مسددافر((

يذ ر المصن  اسسالم ا تفار  بما سبق أن الصالو ينما ت ب على مسلم  

واحتدددر  بدددالم ل  عدددن الصدددبي والم ندددون  ، معدددة  اندددت أو غيرهدددا

وبالددذ ر عددن  ،واحتددر  بددالحر  عددن العبددد ،فددال  معددة علدديهم ،ونحوهمددا

بددال مددرض ونحددور أي  واولدده ،وبددالمقيم عددن المسددافر ،المددرأو والخنثددى

 ددال وع والعطددش والعددري  وغيددر ذلدد  ممددا سددبق فددي أعددذار ال ماعددة 

على معذور  بمرخص ول جمعة  بقولهو ادر بيانا   ،اياسا  على المرض

 ،ف ن الريا ال ت ون عذرا  يال لديال   ،أي مما يم ن هنا في ترك الجماعة

ادال  ،ل دان أخصدر ،مقيم بال عذر  مدرخص فدي تدر  ال ماعدة ولو اال

بل  ،وفي النفس من اال تفار في ال معة بأعذار ال ماعة شير (3)السب ي

اسددا  علددى ينباددي أن  لمددا سدداوت مشددقته مشددقة المددرض ي ددون عددذرا  اي

 ¢ل ن تقدم عدن ابدن عبداس ،يال بدليل ،وما ال فال ،المرض المنصوص

وهددو مسددتند األصددحاب.  ،مددا يدددل علددى أن ال معددة  ال ماعددة فددي ذلدد 

وكاااذا مااان بعضاااه رقياااق علاااى  ،ألنددده رايدددق ًللحدددديث ومكاتاااب   قولاااه

 ،واالسدتقالل  درا ال ميدر ،ألن را  البعض يمنر من ال مال ًالصحيح

وواعددت ال معددة فددي نوبتدده  ،بيندده وبددين السدديد مهايددأوين  ددان  والثدداني

 قولااهفددي هدذر الحالدة.  [أ78]ب  النتفدار االشددتاال بخدمدة السديد ًل متده

يعنددي أن مددن ال يل مدده ال معددة يذا  وماان صااحت ظهااره صااحت جمعتااه

بدددل هدددي أفضدددل للمسدددافر  ،ألنهدددا أ مدددل ًصدددالها أ  أتددده عدددن الظهدددر

ولااه أن ينصاارف ماان  ولااهقو ددذا العبددد يذا أذن لدده سدديدر.  ،والمددريض

فيحاارم انصاارافه إن دخاال الوقاات إل أن  ،الجااامع إل المااريض ونحااوه

ومن لديس أهدال  للو دوب مدن  ،يعني أن المسافر ،يزيد ضرره بانتظاره

ألن المدانر  ًصبي  وعبد  وامرأو  ال تل مهم ال معة وين حضروا ال امر

المدريض  وأما ،وهو النقصان ال يرتفر بحضورهم ،من الو وب عليهم

فدددأطلق األ ثدددرون أنددده ال ي دددو  لهدددم  ،وغيدددرر مدددن أصدددحاب األعدددذار

                                                                                                                                                             

 (.1062برام ) ، (425 1( المستدر  على الصحيحين )1)

باب من ال تل مه  ،  تاب ال معة، (262 3( السنن ال برى للبيهقي )2)

 (.5639برام ) ، ال معة

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (329 1( االبتهاج للسب ي )3)
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ين حضدددر المدددريض ابدددل  (1)وادددال اسمدددام ،االنصدددرا  بعدددد الحضدددور

وبينهمدا ين لدم يلحقده  ،وين أايمدت الصدالو فدال ،فله االنصدرا  ،الوات

وال يبعدد  (2)ادال الرافعدي ،وين لحقده فدال ،م يد مشقة في االنتظار ل مه

أصددحاب األعددذار علددى هددذا التفصدديل ين لددم يدد د ضددررهم أن ي ددون 

فد ن احتمدال الضدياع  ،وذل   الخدائ  علدى مالده ،وين  اد فال ،ل متهم

و د م  ،و ذل  الممرض ي يد ضررر باالنتظار ،مر طول الايبة أارب

فدد ن أحددرم بهددا الددذين ال  ،(3)المصددن  بددذل  بقولدده ونحددور تبعددا  للمحددرر

 ،ال ي و  للمدريض والمسدافر (4)ل في البياناا ،تل مهم ثم أرادوا اطعها

واحتدر  عنده  ،وصدحا المصدن  التحدريم ،وفي العبدد والمدرأو و هدان

وتلاازم الشاايخ الهاارم والاازمن إن  قولااهمددن ال ددامر.  فددي ال تدداب بقولدده

ا  ولام يشاق  ،(5) مدا االده الرافعدي ،أي ولدو ب  دارو أو يعدارو وجدا مركبا

 ،ف ن حصدل ذلد  لدم ي دب ،أي مشقة  مشقة المشي في الوحل الركوب

أي ويلد م األعمدى يذا و دد اائددا  متبرعدا  أو بدأ رو  واألعمى يجد قائداا 

ر لدم ي د  فد ن حضد ،ف ن لم ي دد اائددا  لدم يل مده الحضدور ،يقدر عليها

ين  ان يحسن المشي بالعصا مدن  واال القاضي حسين ،انصرافه اطعا  

وضددعفه  ،وذ ددر فددي التتمددة مثلدده (7)اددال األسددنوي ،(6)غيددر اائددد ل متدده

وأهل القرياة إن كاان فايهم جماع تصاح باه الجمعاة أو  قوله. (8)الشاشي

وإل  ،بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لازمتهم

أن أهل القريدة يذا و دد فديهم شدروط ال معدة  أحدهما ،ذ ر مسألتين فال

فدد ن لددم يقيموهددا فددي  ،لعمددوم األدلددة ًلدد متهم  مددا تلدد م أهددل المدينددة
                                                           

 (.516-515 2لل ويني ) ( نهاية المطلب1)

 (.605 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.65( المحرر للرافعي )ص3)

 (.546 2( البيان للرافعي )4)

 (.606 4( فتا الع ي  للرافعي )5)

وروضة الطالبين  ، (223 2حلية العلمار للشاشي المستظهري ) :( انظر6)

 (.36 2للنووي )

 حقيق  بندر المحالوي.ت ، (159 1(  افي المحتاج لدسنوي )7)

 (.223 2( حلية العلمار للشاشي المستظهري )8)
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و انوا مسيئين لتعطيلهم  ،موضعهم ودخلوا البلد وصلوها سقط الفرض

 (1) ددذا عبددر الرافعددي ،ينهددم غيددر مسدديئين وايددل ،يياهددا فددي موضددعهم

والمفهددوم منهددا عنددد الرافعددي  (3)اددال األسددنوي ،باسسددارو (2)والمصددن 

يذا لدم  بدالتحريم. الثانيدةو ماعدة  ،وصرح األ ثدرون بدال وا  ،التحريم

ول ددن يددبلاهم صددوت المددؤذن بسددماع  ،يبلاددوا عددددا  تصددا بدده ال معددة

معتدل السمر من موضر تقام فيه ال معة من بلد  أو ارية  و بدت علديهم 

 ،(4)روار أبددو داود ال معددة علددى مددن سددمر الندددار(())لقولدده  ،ال معددة

وأن  ،عادتدهوأن يدؤذن علدى  ،ويشترط في ذلد  أن ي دون صدوته عاليدا  

 ،فدددي هددددور وأشدددار يليهمدددا بقولددده ،ت دددون الريددداح واألصدددوات سدددا نة

يعتبدر مدن  (6)وايل ،وأن يق  في الطر  الذي يليهم ،(5)الس ون والهدور

بل المعتبر  ،وال يشترط أن ي ون المنادي على موضر عال   ،وسط البلد

ولدو  ،فلو ارتفعت ارية  فسمر أهلها الندار ،أن ي ون بمستو  من األرض

 ،ولدددو سددداوت لسدددمعوا ،سددداوت لدددم يسدددمعوا أو انخفضدددت فلدددم يسدددمعوا

وت دب علدى أهدل المنخفضدة  ،أنها ال ت ب على أهدل العاليدة (7)فاألصا

ع سدده اعتبددارا   (8)ل ددن صددحا فددي الشددرح الصدداير ،اعتبددارا  باالسددتوار

ألن  ًويحارم علااى ماان لزمتاه الساافر بعااد الاازوال قولااهبدنفس السددماع. 

ف ذا خدال   ،(9)فلم ي   تفويته بالسفر ،دخول الواتالفرض تو ه عليه ب

                                                           

 (.608 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.487 4( الم موع للنووي )2)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (159 1(  افي المحتاج لدسنوي )3)

 ، باب من ت ب عليه ال معة ،  تاب الصالو ، (278 1( سنن أبي داود )4)

 ال معة على  ل من سمر الندار((.:))ولفظه ، (1056برام )

ِ ى  ) :( انظر5) َطر ِ  )ر د أ(.  :مادو ، (501 1المارب في ترتيب المعرب  للم 

والبيان  ، (325 2التهذيب للباوي ) :( ح ار الباوي والعمراني. انظر6)

 (. 550 2للعمراني )

 (.609 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 مخطوط"."ب[179 1لصاير للرافعي ]( الشرح ا8)

 (.450 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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إل إن تمكنااه  قولااه .وسددافر لددم ي دد  لدده التددرخص يال يذا فاتددت ال معددة

 والمراد باسم دان ،لحصوله المقصود ًأي فال يحرم الجمعة في طريقه

وهدو غلبدة الظدن بداسدرا .  ،(1) ما عبر به في الشرح الصداير، التم ن

ومقتضددار أن خددو   ،ألندده عددذر   ًعاان الرفقااةأو يتضاارر بتخلفااه  قولااه

أندده عددذر  (2)ل ددن فددي ال فايددة ،التخلدد  عددنهم بددال ضددرر ال يبدديا السددفر

 وقبال الازوال كبعاده فاي الجدياد قوله. (3)وصوبه األسنوي ،لالستيحاش

 ،ألن ال معددة مضددافة يلددى اليددوم ً(4)أي ويحددرم بعددد الف ددر علددى ال ديددد

وي دب السدعي يليهدا ابلده علدى مدن  ،ولهذا ي و  الاسل لها ابل الد وال

ألندده لددم يدددخل واددت  ًأندده ي ددو  (6)وحرملددة (5)وفددي القددديم ،بعدددت دارر

ا  قولهالو وب.  أي القدوالن  وإن كاان طاعاةا جااز ،إن كان سفراا مباحاا

األصاح  قلاتف ائ  اطعدا .  ،أما الطاعة الوا بة أو المستحبة ،في المباح

 وي دون ال ديدد ،أي في دري فيده القدوالن أن الطاعة كالمباح وهللا أعلام

 قولاهبداألظهر.  (7)وعبدر فدي الروضدة ،تحريم ينشائه ابل ال وال وبعدر

لعمددوم  ًوماان ل جمعااة علاايهم ت ساان  الجماعااة فااي ظهاارهم فااي األصااح

ال ماعدددة فدددي هدددذا اليدددوم شدددعار  ب[66 أ]ألن ًال (9)والثددداني ،(8)األدلدددة

فلددو  ددانوا فددي غيرهددا  ،والخددال  فددي المعددذورين فددي البلددد ،ال معددة

                                                           

 ."مخطوط"أ[180 1( الشرح الصاير للرافعي ]1)

 (.296 4(  فاية النبيه البن الرفعة )2)

 ، (163 1و افي المحتاج لدسنوي ) ، (400 3( المهمات لدسنوي )3)

 تحقيق  بندر المحالوي..

 (.38 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (557 2مراني )البيان للع :( انظر4)

و فاية النبيه البن  ، (228 2حلية العلمار للشاشي المستظهري ) :( انظر5)

 (.296 4الرفعة )

 (.610 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.38 2( روضة الطالبين للنووي )7)

 (. 554 2والبيان للعمراني ) ، (289 2الوسيط للا الي ) :( انظر8)

والن م  ، (611 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والدميري. انظر9)

 (.453 2الوهاج للدميري )
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ويخفونهااا إن  قولااه. (1)بددال خددال  ،فال ماعددة تسددتحب لهددم ،ب[87]ب 

أي لددئال يتهمددوا بالرغبددة عددن صددالو اسمددام أو فددي تددر   خفااي عااذرهم

وينادب لمان أمكان زوال  قولهيخفونها مطلقا .  (3)وايل ،(2)ال معة تساهال  

ظهااره إلااى تااأخير  ،أي  العبددد والمددريض ير ددو العتددق والخف ددة عااذره

 ،ألن عذرر ربما يد ول ويدتم ن مدن فدرض ال مدال ًاليأس من الجمعة

 ،(4)ويحصل اليأس برفدر اسمدام رأسده مدن ر دوع الثانيدة علدى الصدحيا

فمن  ان من له بعيددا   ،يراعي تصور اسدرا  في حق  ل واحد (5)وايل

وانتهددى الواددت يلددى حددد  لددو أخددذ فددي السددعي لددم يدددر  ال معددة حصددل 

ِمن تعجيلهااا قولااهحقدده. الفددوات فددي  أي محافظددة   ولغيااره كااالمرأة والااز 

ألن ال معددة فددرض  ًيسددتحب التددأخير أيضددا   (6)وايددل، علددى أول الواددت

 فينباي أن ت ون المقدمة.  ،ال املين

لددم تصددا ، (7)يذا صددلى مددن ال عددذر لدده الظهددر ابددل فددوات ال معددة  فاارع

ال ديددد بنددار علددى أن ال معددة هددي الفددرض األصددلي فددي ظهددرر علددى 

فلو تر   ميدر أهدل البلدد ال معدة وصدلوا  ،(8)وتصا على القديم ،يومها

فد ن  ،فتل م ال معدة ،وال ت  ئ ظهرهم على ال ديد ،الظهر أتموا  لهم

                                                           

 (.453 2والن م الوهاج للدميري ) ، (494 4الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.334 2التهذيب للباوي ) :( انظر2)

والن م  ، (494 4 موع للنووي )الم :( ح ار النووي والدميري. انظر3)

 (.453 2الوهاج للدميري )

 (.39 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (288 2الوسيط للا الي ) :( انظر4)

 ، (520 2نهاية المطلب لل ويني ) :( ح ي عن بعض األصحاب. انظر5)

 (.611 4وفتا الع ي  للرافعي )

والن م الوهاج  ، (39 2روضة الطالبين للنووي ) :( االه العراايون. انظر6)

 (.454 2للدميري )

اال أصحابنا من ل مته ال معة ال ي و  أن يصلي الظهر ابل :"( اال النووي7)

الم موع للنووي  :. انظر"فوات ال معة بال خال  ألنه مخاطب بال معة

(4 496.) 

 (.377 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر8)
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 ولصاحتها ماع شارط غيرهاا شاروط قولاه. (1)فاتت و ب اضار الظهدر

يصلي ال معة حدين   ان رسول ه ))أحدها وقت الظهر ،أي خاصة

وهدو  ،أحدها الوادت (3)وعبارو المحرر ،(2)روار البخاري تميل الشمس((

الوات يلى اشتراط األدار ثم بدين وادت األدار  فأشار بقوله ،وات الظهر

ألنده  ًول تقضى جمعاة قولهبالذي شرط ييقاعها فيه بأنه وات الظهر. 

ألن عددم القضدار ال يؤخدذ مدن  ًبالواووال  واوله ،(4)ولإل ماع ،لم ينقل

أي بأن لم يبدق مدن الوادت  فلو ضاق عنها قوله. (5)اشتراط وات الظهر

 مدا يذا فدات شدرط  صالوا ظهاراا  ،ما يسدر أر دان الخطبتدين والدر عتين

 ولو خرج وهم فيهاا وجاب الظهار بنااءا  قولهالقصر ر ر يلى استمام. 

ألنهمدا صدالتا  ًى و وبدا  ويبنون على ما مضد ،أي تنقلب ال معة ظهرا  

ف ددا  بنددار  أطولهمددا علددى أاصددرهما  صددالو الحضددر مددر  ،واددت واحددد

ألنها عبادو ال ي و  االبتددار  ًوسوار في ذل  صلوا ر عة أم ال ،السفر

ينباي  (6)واال اسمام البلقيني ،ففاتت بفواته  الحج ،بها بعد خروج واتها

 ،فددي واتهددا ت ددون أدار  أن يقددال يذا النددا مددن أدر  ر عددة مددن الصددالو 

وفاي قاول   قولاهمدا يشدهد لده.  (7)وفدي األم ،أتموها  معة بد درا  ر عدة

ا  وصدددحا فدددي شدددرح  ،ويسدددتأنفون الظهدددر ،أي تبطدددل ال معدددة اساااتئنافا

وفهم من  المه أن الش  في خروج الوات بعد  ،القطر بالبنار (8)المهذب

لدو شد وا فيده يدؤثر  مدا  (9)وايدل ،وهدو  دذل  ،اسحرام بال معة ال يؤثر

                                                           

 (.496 4الم موع للنووي ) :( انظر1)

باب وات ال معة يذا  الت  ،  تاب ال معة ، (7 2( صحيا البخاري )2)

 (. 904برام ) ، الشمس

 (.66( المحرر للرافعي )ص3)

 (.509 4الم موع للنووي ) :( ح ار النووي. انظر4)

 (.455 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 لم أا  عليه.( 6)

 (.236 1( األم للشافعي )7)

 (.510-509 4الم موع للنووي ) :( انظر8)

 (.346 2التهذيب للباوي ) :( ح ار الباوي في التهذيب. انظر9)
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أي يذا خرج الوادت فيمدا يتدار ده والمسبوق كغيره  قولهابل اسحرام. 

فلو غلب على ظنه واوع ما يتدار ده فدي  ،أتمها ظهرا  اياسا  على غيرر

ادددال  ،وااتصدددر علدددى الفدددرائض ،الوادددت يذا فدددارا اسمدددام فدددي التشدددهد

ألنده  ًيتمهاا جمعاة وقيال قولاهفالقياس  أنه ي ب عليه ذلد .  (1)األسنوي

أن يقاام فاي خطاة أبنياة  الثااني قولهواد صحت  معتهم.  ،تابر للوات

ألنه لم ينقل  ًأي يشترط ياامة ال معة في دار اساامة أوطان المجمعين

 ،فلدو  دا ت فدي غيرهدا لف علدت ،والخلفدار يال  دذل  ياامتها في عهدد 

البلدد بدأن والِخطة ب سر الخار وأراد بها الرحبة المعدودو من  ،ولو مرو

وغيرهدا ممدا  ،ومطدارح ال بداالت ،تحيط بها األبنية من بعض نواحيهدا

ونبه به على أنه ال يشترط  ،يمتنر على المسافر الترخص ابل م او ته

بدددل تصدددا فدددي الددددور والرحددداب  ،أن يفعدددل فدددي موضدددر ب ندددي للصدددالو

أن ت دون م تمعدة سدوار  اندت مدن  ويشترط في األبنية ،المتصلة بالبلد

 ،(2)و ددذا مددن اصددب  أو سددع   علددى الصددحيا ،طددين  أو خشددب   ح ددر  أو

ألن تفراهدا يمندر يضدافة الخطدة  ًوأشار يليه ب ضافة الخطة يلى األبنيدة

 ،ل ن اشتراط األبنية ي خرج مدا لدو انهددمت أو احترادت ًيلى شير منها

. (3) مددا فددي شددرح المهددذب ،وال خددال  أنهددم ي معددون ،وأادداموا للعمددارو

أي ال  فال جمعاة فاي األظهار ،ل الخيام الصحراء أبداا ولو لزم أه قوله

وألن  ،(4) ما صرح به في شدرح المهدذب ،وال تصا منهم ،ي ب عليهم

 ،ومدا  دانوا يصدلون ال معدة ،ابائل العدرب  دانوا مقيمدين حدول المديندة

ل نها ال مة لمن سمر الندار  ،(5)المستوف ينوالمعنى فيه أنهم على هيئة 

ألن الصدحرار  ًويقيمونهدا فدي موضدعهم ،أنهدا تلد مهم (6)والثداني ،منهم

                                                           

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (170 1(  افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.263 2والوسيط للا الي ) ، (480 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر2)

 (.502-501 4الم موع للنووي ) :( انظر3)

 الحاشية السابقة. :( انظر4)

يقال: نحن على أوفا   ، وال مر أوفا  ، : بس ون الفار وفتحها الع لة( الوف 5)

واستوف  في اعدته يذا اعد اعودا   ، وينا على أوفا  ، أي على سفر اد أشخصنا

 وف "."مادو: ، (304مختار الصحاح للرا ي )ص :منتصبا  غير مطمئن. انظر

 (.163مختصر البويطي )ص :( نص عليه البويطي. انظر6)
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أمدا مدن  ،(1) ما صدرح بده المحدرر ،أبدا  أي موضر واحد فقوله ،وطنهم

أن ل  الثالاث قوله. (2)فال تصا منه اطعا   ،ينتقل من موضر يلى موضر

والخلفدار بعددر لدم  ،ألن النبدي  ًيسبقها ول يقارنها جمعة في بلادتها

 قولاهوعطلوا مسا د ال ماعات أل لها.  ،واحد ي تمعوا يال في موضر

في ددو  بحسددب  ،أي للمشددقة إل إذا كباارت وعساار اجتماااعهم فااي مكااان

بدل  ،أي ال ت دو  ال يدادو بحدال ل تستثنى هاذه الصاورة وقيل ،الحا ة

إن حاال نهار عظايم  وقيال ،(3)وهدو ظداهر الدنص ،يصل ون في الشوارع

أي وال تقددام فددي  ددل شددق  يال  معددة واحدددو  بااين شااقيها كانااا كبلاادين

أي  إن كاناات قاارى فاتصاالت تعااددت الجمعااة بعااددها وقياال ،[أ79]ب 

يلدى بادداد  دخدول الشدافعي  وسدبب هدذا االخدتال  ،بعدد تل  القدرى

واعتدرض  ،(5)وغيدرر (4)االه الرافعدي ،وهم يقيمون ال معة في موضعين

فلااو  قولااهداخددل سددورها.  (6)عليدده بددأن ال ددامر اآلخددر لددم ي ددن ]حينئددذ[

ال تمداع  ًفالصاحيحة الساابقة ،أي حيث ال ي و  التعدددسبقها جمعة 

 فهاي الصاحيحة ،إن كان السلطان ماع الثانياة وفي قول ،الشروط فيها

أي ويال أدى يلددى تفويددت ال معددة علددى أهددل البلددد بمبددادرو شددرذمة يلددى 

 ،وهددو الددرار ،أي بتمددام الت بيددر والمعتباار ساابق التحاارم قولااه. (7)ذلدد 

أي بتمددام السددالم لآلمددن معدده مددن  التحلاال وقياال ،أول الت بيددر (8)وايددل

بندار  علدى أن الخطبتدين بددل عدن  باأول الخطباة وقيالعروض الفسداد. 

ا أو شاك اساتؤنفت الجمعاة قولهالر عتين.  أي ين وسدر  فلاو وقعتاا معاا

وإن سااابقت  ،ألن يبطدددال يحدددديهما لددديس بدددأولى مدددن األخدددرى ًالوادددت
                                                           

 (.66( المحرر للرافعي )ص1)

 (.501 4الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.459 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.499( فتا الع ي  للرافعي ) 4)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (5 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

 (.459 2والن م الوهاج للدميري ) ، (318 4)

 ب"."( من نسخة6)

 (.497 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

 (.504 4المر ر السابق ) :( ح ار الرافعي. انظر8)
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ألن  دل طائفدة لدم  ؛ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهاراا  ،إحداهما

للعلددم بددأن يحدددى  [أ67 أ]وال يم نهددا يعددادو  معددة  ،ي تدديقن بددرارو ذمتهددا

ألن المفعدددولتين غيدددر  ًجمعاااة وفاااي قاااول ،ال معتدددين واعدددت صدددحيحة

 ،(1)ال ي دب عليهمدا شددير واددال الم ندي ،م د ئتين فو ودهمدا  عددمهما

فعلديهم الظهدر  ،أمدا يذا تعيندت ونسديت ،لدم يتعدينالقوالن فيما يذا  وايل

لحدديث  ًالجماعاة الراباع قولاه. (3)والمصن  (2)ور حها الرافعي ،اطعا  

أي يشدترط فيهدا مدا يشدترط فدي ال ماعدة  وشارطها كغيرهاا ،(4)¢طارا

 قولاهوغير ذل .  ،ونية االاتدار ،في سائر الصلوات  اتصال الصفو 

 اددال ¢عددن  عددب بددن مالدد  (5)لمددا روى أبددو داود ًوأن تقااام بااأربعين

و ندا  ،|أول من صلى بنا ال معة في نقير الخضمات أسعد بدن  رارو))

دل  (9)ادال السدب ي ،(8)والحدا م (7)والبيهقدي (6)صححه ابدن حبدان أربعين((

 ،ودل الحددديث علددى انعقادهددا بدداألربعين ،اس مدداع علددى اشددتراط العدددد

بفتا الخار و سر الضداد  والِخِضمات ،لنونوالنقير با ،وهو أال ما ورد

                                                           

 (.545 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر1)

 (.497 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.590 4نووي )( الم موع لل3)

 (.731( سبق تخري ه في )ص4)

برام  ، باب ال معة في القرى ،  تاب الصالو ، (280 1( سنن أبي داود )5)

 ، (980برام ) ، (235 4صحيا أبي داود ) :وحسنه األلباني. انظر ، (1069)

 (.980برام ) ، (235 4صحيا أبي داود ) :وحسنه األلباني. انظر

باب ذ ر البيان بأن أسعد بن  رارو هو  ، (477 15( صحيا ابن حبان )6)

 (.7013برام )، يياها‘ الذي  مر أول  معة بالمدينة ابل ادوم المصطفى 

العدد الذين يذا باب  ،  تاب ال معة ، (252 3( السنن ال برى للبيهقي )7)

 (.5606برام ) ،  انوا في ارية و بت عليهم ال معة

 (.1039برام ) ، (417 1( المستدر  على الصحيحين )8)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (345 1( االبتهاج للسب ي )9)
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أن ال معدة  (2)وعن القدديم ،(1)ارية لبني بياضة بقرب المدينة ،المع متين

ا ل يظعان  قولهيمام  ومأموَمين.  ،تنعقد بثالثة ا حراا ذكاراا مساتوطنا مكلفا

ا إل لحاجااة   وال  ،ومددن فيدده راٌّ  ،أي فددال تنعقددد بالصددبي شااتاءا ول صاايفا

ومن يقيم  ،وال باير المستوطنين  المسافرين ،لنقصانهم ًبخنثى وامرأو  

 ،لم يقم ال معة في ح ة الوداع ألن النبي  ًشتار  ال صيفا  أو بالع س

و ذل  أهل الخيام  ،وال تنعقد بهم ،ل ن تل مهم ال معة يذا سمعوا الندار

والمقديم غيدر المسدتوطن ي دب عليده  ،شتار  وال صديفا   الذين ال يظعنون

ولم يتضا عندي دليل  (4). اال السب ي(3)وال تنعقد به على األصا ،اطعا  

وفيدده يضددمار   ،مسددتوطنا   وخددرج  ددل ذلدد  بقولدده ،تنعقددد (5)وايددل ،عليدده

ليخددرج أهددل القريددة الددذين يسددمعون  ًتقددديرر مسددتوطنا  فددي بلددد ال معددة

نعددم. يشدد ل علددى  ،وال تنعقددد بهددم ،أربعددين تلدد مهموال يبلاددون  ،الندددار

ولددددم  ،مددددا يذا اددددام أربعددددون ببلددددد   ،اشددددتراط االسددددتيطان مددددر اساامددددة

 ،ف ن لم يو ب ال معة عليهم  ان ذلد  تخصيصدا  للحدديث ،يستوطنوها

ال يظعدن  واوله ،(6)االه السب ي ،وين أو بناها عليهم و ب انعقادها بهم

ألنهدم  ًوالصحيح انعقادها بالمرضاى قولهشرح  للمستوطن ال ايد فيه. 

 مددا ال تنعقددد  ،ال (1)والثدداني ،(7)وينمددا لددم ت ددب علدديهم تخفيفددا   ، دداملون

                                                           

وهي اآلن ال ت عر .  ، ( على بعد ميل  من منا ل بني سلمة بالمدينة النبوية1)

ومع م المعالم ال ارافية للحربي  ، (504 4الم موع للنووي ) :انظر

 (.95)ص

 ، (7 2روضة الطالبين للنووي ) :( نقله صاحب التلخيص عن القديم. انظر2)

 (.305 4و فاية النبيه البن الرفعة )

 (.453 2والن م الوهاج للدميري ) ، (503 4الم موع ) :( انظر3)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (345 1( االبتهاج للسب ي )4)

 ، (915 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( االه أبو علي ابن أبي هريرو. انظر5)

 (. 353 2وبحر المذهب للروياني )

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (348-347 1( االبتهاج للسب ي )6)

 (. 515 2( انظر: نهاية المطلب لل ويني )7)
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 ،(3)والروضدة (2) ما في الشرحين ،والخال  في هذر اوالن ،بالمسافرين

وادددال ين الرويددداني ح دددى الخدددال   ،وعبدددر فدددي المعطدددو  بالصدددحيا

سطدالا  ًيشترط كونه فاوق أربعاينوأن اإلمام ل  قولهاولين.  (4)فيهما

ولاااو انفاااض  األربعاااون أو  قولاااهيشدددترط احتياطدددا .  (5)والثددداني ،الخبدددر

 مدا  ،أي بال خدال  بعضهم في الخطبة لم يحسب المفعول في غيبتهم

وتعبيدرر بداألربعين ال يدأتي  ،ف ن سدماع الخطبدة وا دب ،(6)االه الرافعي

ما على األصدا لدو  دان مدر أ ،يال على اشتراط  ون اسمام  ائدا  عليهم

 . ويجاوز البنااء علاى  قولاهاسمام أربعون وانفض  واحد منهم لدم يضدر 

ألن الفصل اليسدير ال ي عدد  ااطعدا   ؛ما مضى إن عادوا قبل طول الفصل

عمدا  ،عدادوا واحتر  بقولده ،ويعر  الطول والقصر بالعر  ،للمواالو

 قولاهف نه البد مدن اسدتئنا  الخطبدة طدال الفصدل أم ال.  ،يذا عاد بدلهم

أي ف نه ي دو  أيضدا   وكذا بناء الصالة على الخطبة إن انفضوا بينهما

أي  فإن عادوا بعد طوله وجب الستئناف فاي األظهار ،يذا عادوا اريبا  

وبنددار  ،وهمددا بنددار بعددض أر ددان الخطبددة علددى بعددض   ،فددي المسددألتين

لدم يفعدل ذلد   ألن النبدي  ًر  ان بعذر أم الالصالو على الخطبة سوا

والقوالن مبنيدان علدى أن المدواالو وا بدة فدي  ،يبنى والثاني ،يال متواليا  

                                                                                                                                                             

ووصفه النووي بالشذوذ. انظر: نهاية  ، ( نقله ابن  ج عن أبي الحسين1)

والن م الوهاج  ، (7 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (515 2المطلب لل ويني )

 (. 463 2للدميري )

والشرح الصاير للرافعي  ، (515 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 مخطوط". "ب[170 1]

 (.7 2( روضة الطالبين للنووي )3)

و ون اسمام من األربعين أو  ائدا   ، لمرضى( أي مسألة انعقاد ال معة با4)

 المر ر السابق. :وهي المسألة التي سيذ رها الشارح اآلن. انظر ، عليهم

فتا  :ونسبه بعضهم للقديم. انظر ، ( ح ار الرافعي وابن الرفعة والدميري5)

والن م  ، (304 4و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (515 4الع ي  للرافعي )

 (. 463 2دميري )الوهاج لل

 (. 518 4( فتا الع ي  للرافعي )6)
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وإن انفضاوا  قولاه. (1)و وبهدا واألظهدر ،وبينها وبدين الصدالو ،الخطبة

ألن العددددد شدددرط فدددي  ًأي ال معدددة ويتمهدددا ظهدددرا   فاااي الصاااالة بطلااات

ع  ،فددددي االنتهددددار  الواددددت ب[97]ب في ددددون شددددرطا   ،االبتدددددار وفددددر 

وصحا أنه  ،ما يذا أحرم اسمام وتأخر يحرام المأمومين عليه (2)الا الي

يشددترط أن ال  (3)وايدل ،يشدترط أن يحرمدوا بحيددث يم دنهم يتمدام الفاتحددة

يصا مدا لدم يتدأخروا عدن  (4)وايل ،يطول الفصل بين يحرامه ويحرامهم

 ،أي مدر اسمدام لي وندوا  معدا   اثنانوفي قول  ل إن بقي  قولهر وعه. 

ي فدي واحدد معده لو دود  (6)والقدديم ،(5)وي شترط فيهم ال مال على األصا

ال العددد الدذين  ،انفضدوا أي مسدمى العددد المعتبدر واولده ،اسم ال ماعة

 ،فلدددو أحدددرم بدددأربعين ثدددم حضدددر أربعدددون آخدددرون ،حضدددروا الخطبدددة

ين  ددان الالحقددون لددم و ،وتحرمددوا ثددم انفددض األولددون لددم تبطددل ال معددة

والعددددد تددام  صدددار ح مهددم واحددددا   ،ألنهدددم يذا لحقددوا ًيسددمعوا الخطبددة

وحضدر أربعدون ال  ،بخال  الخطبة يذا انفض أربعون سدمعوا بعضدها

ولو أحرم أربعون بعد االنفضداض متصدلين بده  ،ي في سماعهم لما بقي

خلاف وتصاح  قولهويال فال.  ،استمرت ال معة ين  انوا سمعوا الخطبة

ألن ال معدة  ًالعبد والصابي والمساافر فاي األظهار إذا تام العادد بغياره

ألن  ًال يصا (7)والثاني ،والعدد اد و د بصفة ال مال ،تصا من الثالثة

 ًوأولدى بدال وا  ،القدوالن وفي المتنفل ،اسمام أولى باعتبار ال مال فيه

صا في األ والخال  في العبد والمسافر طريقان ،ألنه من أهل الفرض

                                                           

وشرح مش ل الوسيط البن  ، (518 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 (. 507 4والم موع للنووي ) ، (276 2الصالح )

 (. 268 2( الوسيط للا الي )2)

 (.  506 4الم موع للنووي ) :( ح ي عن أبي محمد ال ويني. انظر3)

 (.  9 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

 (. 941 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( ح ار الماوردي. انظر5)

 (. 311 4 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر6)

والن م الوهاج للدميري  ، (525 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

(2 465.) 
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و دان ينبادي  ،على و هدين والثانية ،طريقة القطر (2)والشرح (1)الروضة

 ألن العط  بالواو ال يفرد بعدر الضمير. ًأن يقول بايرهم

لو أحدرم مدن ال تنعقدد بده ال معدة  (3)اال القاضي حسين في فتاويه  فرع

ف يددد  يتقددددمون علدددى  ،ألنهدددم تبدددر ًابدددل الدددذين تنعقدددد بهدددم لدددم تصدددا

 ،لحيددا و الفضدديلة ًفينباددي ألهددل ال مددال المبددادرو بددالتحرم ،المتبددوعين

 وتيسر عقد ال معة لايرهم. 

ا أو محدثاا صحت جمعاتهم فاي األظهار إن تام  قوله ولو بان اإلمام جنبا

بنار على أن ال ماعة وفضيلتها حاصلة  خل  المحددث فدي العدد بغيره 

النددا ينهددا فددرادى لددم تصددا  ب[67 أ]وين ،وهددو األصددا ،غيددر ال معددة

أي ين لم يتم العدد بايرر لدم تصدا  معدتهم ادوال  وإل فال  قولهال معة. 

ومااان لحاااق اإلماااام  قولاااهألن ال مدددال يشدددترط فدددي األربعدددين.  ًواحددددا  

ا لم تحسب ركعته على الصحيح  ًأي في ال معة وغيرها المحدث راكعا

 ،تحسدب  مدا تصدا الصدالو خلفده وايل ،ألن المحدث ليس أهال للتحمل

ففددي صددحيا  ،الخااامس خطبتااان قولااهباألصددا.  (4)وعبددر فددي الروضددة

ي لددس  ، ددان يخطددب خطبتددين‘ أندده ))¢عددن  ددابر بددن سددمرو (5)مسددلم

وأركانهماا  ،(6)لإل مداع ًقبل الصالة قوله. و ان يخطب اائما (( ،بينهما

خطددب يددوم ال معددة فحمددد ه  النبددي ))ألن ًحمااداا هلل تعااالى خمسااة

ألن  دددل  ًوالصاااالة علاااى رساااول هللا  ،(7)روار مسدددلم وأثندددى عليددده((

                                                           

 (.10 2( روضة الطالبين للنووي )1)

 (.540 4رافعي )( فتا الع ي  لل2)

 (.140-139( فتاوى القاضي حسين )ص3)

 (.12 2( روضة الطالبين للنووي )4)

باب ذ ر الخطبتين ابل الصالو  ،  تاب ال معة ، (172 4( صحيا مسلم )5)

 (.862برام ) ، وما فيهما من ال لسة

اساناع في مسائل اس ماع البن القطان  :( ح ار ابن القطان. انظر6)

(1 163.) 

 ، باب تخفي  الصالو والخطبة ،  تاب ال معة ، (177 4( صحيا مسلم )7)

 (.867برام )
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 دداألذان  افتقددرت يلددى ذ ددر ه تعددالى افتقددرت يلددى ذ ددر رسددول ه 

ال يلده  فلو اال ،أي لفظ الحمد والصالو ولفظهما متعي ن قولهوالصالو. 

يتعي ن لفظ ال اللة  ما ااتضدار  دالم و ذل   ،يال ه أو الثنار ا لم ي  

الحمددد للددرحمن أو  فلددو اددال ،ولدديس ببعيددد (2)اددال الرافعددي ،(1)الا الددي

اللهدم ارحدم محمددا  أو سدلم عليده أو بدار  لدم  ولدو ادال ،الرحيم لم ي  

"اللهددم صددل علددى محمددد" أو  وي فددي ،‘وال يتعددي ن ذ ددر الرسددول ،ي دد 

 قولااهفظهددر أن عبددارو ال تدداب غيددر وافيددة.  ،(3)نددص عليدده ،‘علددى النبددي

وال  ،ألن المقصددود مددن الخطبددة الددوعظ والتحددذير ًوالوصااية بااالتقوى

بدل البدد مدن الحدث  ،ي في االاتصار على التحذير مدن االغتدرار بالددنيا

ول يتعااي ن لفظهااا علااى  قولااهوالمنددر مددن المعاصددي.  ،علددى طاعددة ه

في في ما دل على  ،على تعينهاالنتفار الدليل  ًأي لفظ الوصية الصحيح

يتعددي ن  (4)والثدداني ،أطيعددوا ه الموعظددة طددويال   ددان أو اصدديرا   قولدده

. (6)وبه اطر ال مهور ،(5)والمنصوص األول ،اياسا  على الحمد والصالو

ي فدي  (7)وايدل ،اتباعدا  لمدا ورد وهذه الثالثة أركاان فاي الخطبتاين قوله

 والراباع قولاه. (8)وهدو شداذ ،في يحدى الخطبتدين الصالو على النبي 

لمدا فدي  ً(9)نص عليده ،وأالها آية ،المشهور أن القرارو ر ن ،قراءة آية
                                                           

 (.278 2( الوسيط للا الي )1)

 (.579 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.230 1( األم للشافعي )3)

التهذيب  :والباوي وغيرهما من الخرسانين. انظر ، ( ح ار القاضي حسين4)

 (.420-419 4والم موع للنووي ) ، (343 2للباوي )

اد "(:540 2واال ال ويني في نهاية المطلب ) ، (230 1( األم للشافعي )5)

 ."نص عليه الشافعي في اسمالر فيما نقله الشي  أبو علي

 ، (577 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (573 2البيان للعمراني ) :( انظر6)

 (.468 2لوهاج للدميري )والن م ا ، (25 2وروضة الطالبين للنووي )

و فاية النبيه البن  ، (577 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الحناطي. انظر7)

 (.344 4الرفعة )

 (.520 4الم موع للنووي ) :( انظر8)

 (.230 1( األم للشافعي )9)
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خطبتدان ي لددس   دان لرسدول ه )) ادال ¢عدن  دابر (1)صدحيا مسدلم

وال فددرا بددين أن ي ددون وعيدددا  أو  ،بينهمددا يقددرأ القددرآن ويددذ ر الندداس((

لدم  ( 3) {جن يم} وال ش  أنه لو اال (2)اال اسمام ،وعدا  أو ح ما  أو اصة  

ْفِهمددة ،وين عدددد  آيدددة ،ي دد  واختلفدددوا فدددي محدددل  ،بددل يشدددترط  ونهدددا م 

عليدده فددي  نددص ،أي ال بعينهددا بقولااه فااي إحااديهماوأشددار يليدده  ،القددرارو

وال فدي  ،ألن الثابت ينما هو القرارو في الخطبة ال في  ل منهما ً(4)األم

. (5) مددا االدده فددي ال فايددة، ل ددن األولددى أولددى بددال خددال  ،واحدددو متعينددة

وهو ظاهر  ،لت ون في مقابلة الدعار المختص بالثانية ًفي األولى وقيل

ل  وقياال ،ألنهمددا بدددل عددن الددر عتين ًفيهمااا وقياال ،(6)نددص المختصددر

وهدددو ادددول  ح دددار  ،ألن اسدددم الخطبدددة ال يتواددد  علدددى القدددرارو ًتجاااب

 ماااا يقاااع علياااه اسااام والخاااامس قولاااهعدددن ندددص اسمدددالر.  (7)الرافعدددي

فلو دعا في  ،لنقل الخل  عن السل  دعا للمؤمنين في الثانية[أ80]ب 

ف دذا  ،ألنده ال ي دب فدي غيدر الخطبدة ًل يجب وقيل ،األولى لم يحسب

واألول عن أ ثدر  ،عن اسمالر (8)ونقله في شرح المهذب ، التسبيافيها 

فيشترط فيده  ،ألنها ر ن مفروض ًويشترط كونها عربية قوله. (9) تبه

فد ن أو بندا فلدم ي دن فديهم مدن  ،ال ي دب (10)وايدل ،ذل   ت بيرو اسحرام

                                                           

باب ذ ر الخطبتين ابل الصالو  ،  تاب ال معة ، (172 4( صحيا مسلم )1)

 (.862برام ) ، وما فيهما من ال لسة

 (.541 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر2)

 .21سورو المدثر ( 3)

 (.230 1( األم للشافعي )4)

 (.343 4(  فاية النبيه البن الرفعة )5)

 (.121 8( مختصر الم ني )6)

 (.578 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.521 4( الم موع للنووي )8)

 واألم.  ، والبويطي ، ( فنقله عنه في مختصر الم ني9)

 ، (579 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والمتولي وغيرهما. انظر10)

 (.522 4والم موع للنووي )
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فلدو مضدت  ،وي ب أن يدتعلم واحدد مدنهم ،يحسن العربية خطب بايرها

 قولاهبدل ي صدل ون الظهدر.  ،ولديس لهدم  معدة ،مدوا عصدوامدو ولدم يتعل

 ًأن يبددأ بالحمدد ثدم بالصدالو ثدم بالوصدية األول مرتباة األركاان الثالثاة

 (2)وايددل ،(1)وسدديأتي تصددحيا المصددن  أندده لدديس بشددرط ،ألندده المعهددود

فيبددأ بالحمدد ثدم الصدالو ثدم الوصدية ثدم القدرارو ثدم  ،يشترط في  ميعها

 ،أي ويشترط أيضا   ون الخطبة بعد الد وال الزوالوبعد  قولهالدعار. 

 ددان  أن النبددي )) للحدديث السددابق ًفدال يصددا تقددديم شدير منهددا عليدده

والقيااام فيهمااا إن قاادر  قولااه. (3)يصددلي ال معددة حددين تميددل الشددمس((

وت دددب الطمأنيندددة فدددي  ،(4)لحدددديث مسدددلم السدددابق ًوالجلاااوس بينهماااا

وعلدى األصدا يذا ع د  عدن  ،القدروي و  القعود مر  (5)وايل ،ال لوس

فد ن لدم يفعدل وخطدب ااعددا  أو مضدط عا   ،فاألولى أن يسدتخل  ،القيام

فد ن تبدين أنده ادادر ف مدا لدو  ،وي و  االاتدار به ، ما في الصالو ، ا 

 ،وي فدي الفصدل بالسد وت ،ال ي دب ال لدوس (6)وايدل ،بان حدث اسمدام

وال  ،ااعددددا  للع ددد و دددذا يفصدددل السددد وت يذا الندددا بدددالو وب وخطدددب 

أي  كااااملينأي لدر دددان  وإساااماع أربعاااين قولاااهيضدددط ر للفصدددل. 

ويؤخدذ منده اشدتراط رفدر الصدوت مدن  ،ا تمعت فيهم شرائط الو وب

ألن الوعظ الذي هو مقصود الخطبدة  ًالخطيب والسماع من المأمومين

 ،وذلدد  ال يحصددل يال برفددر الصددوت ،ال يحصددل يال بدداسبالغ والسددماع

ا  أو بعددوا عنده ،ا  أو رفدر صدوتهفلو خطدب سدر فلدم  ،ول دن  دانوا صدم 

والجدياد أناه ل يحارم  قولاه. (7)يسمعوا لم تصدا الخطبدة علدى الصدحيا

                                                           

 ، الت: األصا أن ترتيب األر ان ليس بشرط وه أعلم":"( حيث اال1)

 وسيأتي شرحه اريبا .

 (.30 2)وروضة الطالبين للنووي  ، (343 2التهذيب للباوي ) :( انظر2)

 (. 736( سبق تخري ه في )ص3)

خطبتان ي لس بينهما يقرأ ‘  ان لرسول ه ))اال:¢ ( وهو حديث  ابر4)

 (.744سبق تخري ه في )ص ، القرآن ويذ  ر الناس((

 (.580 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي. انظر5)

 (.570 2البيان للعمراني ) :( ح ار العمراني. انظر6)

 (.27 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (586 4( انظر: فتا الع ي  للرافعي )7)
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 (1)لمددددا روى النسددددائي ًأي السدددد وت ويساااان اإلنصااااات ،عليااااه الكااااالم

دخدل عليده ر دل وهدو يخطدب  أن النبدي ))(3)بسند صدحيا (2)والبيهقي

فلدم يقبدل  ،فأومدأ النداس يليده بالسد وتمتدى السداعة؟  فقدال ،يوم ال معة

 ويح  ماذا أعددت لهدا؟ فقدال بعد الثالثة فقال له النبي  ،وأعاد ال الم

وفددي  ،ولددم ين ددر عليدده ،يندد  مددر مددن أحببددت(( فقددال ،حددب ه ورسددوله

 ،واختلفدوا فدي القدولين ،وي ب اسنصات ،يحرم ال الم (4)القديم واسمالر

 ،فأمدا مدن لدم يسدمر لبعددر أو صدمه ،ةمحلهما فدي السدامعين خاصد فقيل

،  اريان في المأمومين مطلقا  سمعوا أم ال وايل ،في و  له ال الم اطعا  

واال  ،(6)والروضة (5)وهذا هو الصحيا في الشرحين ، ي ال ي ثر اللاط

أمددا األربعددون فيحددرم  ،محلهمددا فددي غيددر األربعددين (8)والا الددي (7)اسمددام

ال نقدددول ينهدددا تنعقدددد  وادددال ،(9)واختدددارر السدددب ي ،ال دددالم علددديهم   مدددا  

 ،بل ب ميعهم أو بأربعين ال على التعيين ،على التعيين [أ68 أ]بأربعين 

 ًوعلددى ال ديددد ،أمددا علددى القددديم فظدداهر ،فدد ن ت لمددوا ال ددل أثمددوا اطعددا  

وبطلدت  ،ألنهم عطلوا السماع الذي هو فرض  فاية على أربعدين مدنهم

                                                           

باب  ،  تاب أهل العلم بالعلم يلى البلدان ، (376 5السنن ال برى للنسائي )( 1)

 (.5842برام ) ، يذا سئل العالم عما ي رر

باب اسشارو بالس وت  ،  تاب ال معة ، (313 3( السنن ال برى للبيهقي )2)

 (.5837برام ) ، دون الت لم به

( 616 4البدر المنير البن الملقن ) :( صححه النووي وابن الملقن. انظر3)

وخالصة  ، (618( برام )503 1وتحفة المحتاج البن الملقن ) ، (26برام )

 (. 2841برام ) ، (806 2األح ام للنووي )

وفتا الع ي  للرافعي  ، (548 2( انظر: نهاية المطلب لل ويني )4)

 (.523 4والم موع للنووي ) ، (587 4)

والشرح الصاير للرافعي  ، (590 4ي )( فتا الع ي  للرافع5)

 مخطوط". "أ[177 1]

 (.29 2( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.553 2( نهاية المطلب لل ويني )7)

 (.281 2( الوسيط للا الي )8)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (359-358 1( االبتهاج للسب ي )9)
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 ،ال يثم على أحد ففي ال ديد ،وت لم غيرهم ال معة وين أنصت أربعون

فينباي أن ي ون  الم المصن  محمدوال  علدى  ،يأثم من ت لم وفي القديم

وال ي عدل الضدمير را عدا   ،أن المراد ال يحرم ال الم علدى الحاضدرين

انتهددى. ومحددل القددولين أيضددا  فيمددا ال يتعلددق بدده غددرض  ،يلددى األربعددين

وين ددار من ددر   ،ن دنددت عليدده عقددربومدد ،في ددو  ال ددالم سنددذار أعمددى

واألصددا أن  ،ويسددتحب اسشددارو ين حصدل بهددا المقصددود ،وتعلديم خيددر

وال خدال  أنده  ،بل ي و  له ال الم اطعا   ،القولين ال ي ريان في اسمام

وال على مدن دخدل  ،وال بعدها ابل الصالو ،ال يحرم ال الم ابل الخطبة

 ،و ذل  في حالة الدعار للملدو  (1)اال األسنوي ،ما لم يأخذ لنفسه م انا  

  . ما االه في المرشد

وفددي  ددالم  ،البعيددد بالخيددار بددين اسنصددات وبددين الددذ ر والددتالوو فااروع

وال ي و  التنفل بالصالو باالتفاا سمر أم  ،اآلدميين هو والقريب سوار

وي رر على ال ديد  ،ويصلي الداخل السنة خفيفة وتحصل بها التحية ،ال

 ،واألصا فيه و وب الدرد ،(2)صرح به في شرح المهذب  ما ،أن يسلم

 قلات. (4)ويسدتحب التشدميت علدى األصدا ،والفتوى عليه (3)اال األسنوي

 ًوهللا أعلااام األصاااح أن ترتياااب األركاااان الثالثاااة األولاااى لااايس بشااارط

. (6)والمبسددوط ،(5)وهددو المنصددوص فددي األم ،لحصددول المقصددود بدوندده

وبدين الثانيدة  ،أي بدين األولدى والثانيدة واألظهار اشاتراط الماوالة قوله

والم ددان  ،أي فددي البدددن والثددوب وطهااارة الحاادث والخبااث ،والصددالو

                                                           

 .تحقيق  بندر المحالوي ، (198 1( افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.523 4( الم موع للنووي )2)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (200 1( افي المحتاج لدسنوي )3)

وروضة الطالبين  ، (289 2شرح مش ل الوسيط البن الصالح ) :( انظر4)

 (.29 2للنووي )

 (.231 1( األم للشافعي )5)

ونهاية المحتاج للرملي  ، (554 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر6)

(2 323.) 
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فل م أن ي ون متطهرا   ،(1) ان يصلي عقب الخطبة(())ألنه  ًوالستر

 ب[08]ب واددددال  ،أنهددددا ال يشددددترط  االسددددتقبال (2)والقددددديم ،متسددددترا  

بدل عدن الدر عتين أم ال؟ ثدم الخال  مبني على أن الخطبتين  (3)بعضهم

 (5)وايدل ،أمدا األ بدر فيشدترط   مدا   ،القوالن في الحددث األصدار (4)ايل

ألن  ًوتسن علاى منبار قوله. (6) اريان في الحدثين وصححه المصن 

ألندده أبلددغ فددي  ًأو مرتفااع (7)متفددق عليدده  ددان يخطددب عليدده(())النبددي 

والددذي فددي  ،يددوهم التسددوية (8)و ددالم المصددن  تبعددا  للمحددرر ،اسعددالم

فد ن لدم ي دن خطدب علدى موضدر  ،يسن المنبدر (10)والروضة (9)الشرحين

ألنده يريدد  ًأي يذا انتهدى يليده ويسلم على من عند المنبر قولهمرتفر. 

 دان ))‘ألنده  ًوأن يقبل عليهم إذا صاعد ويسالم علايهم قولهمفاراتهم. 

نبدر اسدتقبل النداس فد ذا صدعد الم ،يذا دنا من منبرر سلم علدى مدن عنددر

                                                           

( اد دل على ذل  أحاديث  ثيرو منها ما أخر ه مسلم في صحيحه 1)

برام  ، باب من استمر وأنصت في الخطبة ،  تاب ال معة ، (169 4)

(857.) 

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (584 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

(4 326.) 

 (.235 2ظر: حلية العلمار للشاشي المستظهري )( ذ رر القاضي حسين. ان3)

 (.341 2التهذيب للباوي ) :( انظر4)

 (.585 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.515 4( الم موع للنووي )6)

( اد دل على ذل  أحاديث  ثيرو منها ما أخر ه البخاري في صحيحه 7)

ومسلم في  ، (917)برام  ، باب الخطبة على المنبر ،  تاب ال معة ، (9 2)

باب  وا  الخطوو والخطوتين في  ،  تاب ال معة ، (169 4صحيحه )

 (.544برام ) ، الصالو

 (.69( المحرر للرافعي )ص8)

والشرح الصاير  ، (595 4( فتا الع ي  للرافعي )9)

 مخطوط"."أ[178 1للرافعي]

 (.31 2( روضة الطالبين للنووي )10)
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ولددم يضددعفه  (1)أخر دده الضدديار المقدسددي فددي أح امدده بو هدده ثددم سددلم((

يشدترط  (4)وايدل ،¢من حديث ابن عمدر (3)يلى البيهقي (2)ونسبه ال ر شي

لمدددا فدددي  ًويجلاااس ثااام ياااؤذن قولاااهاسدددتقباله للنددداس واسدددتقبالهم لددده. 

 دان التدأذين يدوم ال معدة حدين )) ادال ¢عن السائب بن ي يدد (5)البخاري

 ،((ƒوأبي ب ر وعمدر  ي لس اسمام على المنبر في عهد رسول ه 

 ،"ويشتال المؤذن باألذان  ما  لس" أي عند  لوسه (6)وعبارو المحرر

وينما لم يسدتعمل المصدن  هدذر  ،وتعبير ال تاب ال يقتضي هذا التعقيب

 وادول المنهداج ،(7)الدداائق  ما نبه عليه في، ألنها ليست عربية ًالعبارو

فينبادي أن  ،"ثم يؤذن" ين ا درئ ب سدر الدذال أوهدم أنده هدو الدذي يدؤذن

بلفددظ المددؤذن يلددى أن المسددتحب أن  (8)وأشددار فددي المحددرر ،ت قددرأ بفتحهددا

وأن تكاون  قولههنا على  راهة ال يادو.  (9)ونص في األم ،ي ون واحدا  

أي ال ت ددون مددن األلفدداظ المبتذلددة الممتهنددة مفهومدده أي ال ت ددون  بليغااة

ين طددول صددالو الر ددل واصددر خطبتدده )) لقولدده  ًمسددتاربة اصدديرو

 ،(10)روار مسددلم فددأطيلوا الصددالو وأاصددروا الخطبددة(( ،َمئِنَّددة  مددن فقهدده

                                                           

 (.360 2قدسي )( السنن واألح ام للضيار الم1)

 لم أا  عليه.( 2)

باب اسمام يسلم على  ،  تاب ال معة ، (290 3( السنن ال برى للبيهقي )3)

ال امر  :وضعفه األلباني. انظر ، (5742برام ) ، الناس يذا صعد المنبر

 (.9881برام ) ، (989 1الصاير و يادته )

 (.528 4( انظر: الم موع للنووي )4)

برام  ، باب األذان يوم ال معة ،  تاب ال معة ، (8 2البخاري ) ( صحيا5)

(912.) 

 (.70( المحرر للرافعي )ص6)

 (.47( داائق المنهاج للنووي )ص7)

 (.70( المحرر للرافعي )ص8)

 (.224 1( األم للشافعي )9)

 ، باب تخفي  الصالو والخطبة ،  تاب ال معة ، (179 4( صحيا مسلم )10)

 (.869برام )
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 ،ومئِن ددة بمدديم مفتوحددة بعدددها همدد و م سددورو معنددار عالمددة علددى فقهدده

 اددال ¢عددن  ددابر ابددن سددمرو (1)ففددي صددحيا مسددلم ،والمددراد التوسددط

والقصد بالدال هو التوسط.  ،اصدا  وخطبته اصدا ((  انت صالته ))

ا وشاامالا فااي شاايء  منهااا قولااه أندده  (2)للحددديث السددابق ًول يلتفاات يمينااا

و ان األَولى يثبات "ال" فدي "شدماال "  مدا فدي  ،(( ان يستقبل الناس))‘

ألنه يذا التفت يميندا  فقدط وشدماال  فقدط يصددا أن  ً(4)والروضة (3)الشرح

وأن  قولاهولو حذفهما  دان أعدم  وأخصدر.  ،لم يلتفت يمينا  وشماال   يقال

اام متو ئا  على ))أي  العن و ألنه  يعتمد على سيف أو عصا ونحوه

عددن سددعد بددن  (6)وروى ابددن ما ددة ،(5)روار أبددو داود عصددا أو اددوس((

 ، ان يذا خطب في الحرب خطب على اوس أن رسول ه )) القرظ

 ،ويقدبض ذلد  باليسدرى ،ويذا خطب في ال معدة خطدب علدى عصدا ((

ويكاون  قولاه. (9)والخدوار مي ،(8)والبادوي ،(7)صرح به القاضدي حسدين

 ،ي دب ذلد  (10)أي اسدتحبابا  وايدل جلوسه بينهما نحو ساورة اإلخاالص

ليبلاغ المحاراب ماع وإذا فرغ شارع الماؤذن فاي اإلقاماة وباادر اإلماام 
                                                           

 ، باب تخفي  الصالو والخطبة ،  تاب ال معة ، (175 4( صحيا مسلم )1)

 (.866برام )

 (.750( سبق تخري ه في )ص2)

 (.526 4( الم موع للنووي )3)

 (.32 2( روضة الطالبين للنووي )4)

 ، باب الر ل يخطب على اوس ،  تاب الصالو ، (287 1( سنن أبي داود )5)

 ، (261 4صحيا أبي داود ) :وحسن يسنادر األلباني. انظر ، (1096برام )

 (.1006برام )

باب ما  ار  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (351 1( سنن ابن ما ة )6)

ضعي   :وضعفه األلباني. انظر ، (1107برام ) ، في الخطبة يوم ال معة

 (. 4384برام ) ، (636 1ال امر الصاير و يادته )

 (.528 4الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (.342 2( التهذيب للباوي )8)

 لم أا  عليه.( 9)

 (.400 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر10)
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وفاي  ،الجمعاة ويقرأ فاي األولاى ،أي من اساامة تحقيقا  للمواالو فراغه

 ىب نب}أنده يقدرأ بسدبا و (1)وندص فدي القدديم ،المناافقين جهاراا  الثانية
وأمدا ال هدر  ،و ل منهمدا سدنة ثابدت عدن النبدي  ، ( 2) {رت يب

 .(3)ف مر عليه
  

                                                           

 ، (563 2نهاية المطلب لل ويني ) :( نقله الصيدالني عن القديم. انظر1)

 (.362 4و فاية النبيه البن الرفعة )

 .1سورو الااشية ( 2)

 (.484 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)
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 فصل ]في األغسال المستحبة في الجمعة وغيرها[

وي ددرر تر دده فدددي  ،أي لمددن يريددد حضددورها ي ساان  الغساال لحاضاارها

 ،يذا  دددار أحدددد م ال معدددة)) (1)ففدددي الصدددحيحين ،األصدددا فدددي ال فايدددة

وال فدددرا فدددي الحاضدددر بدددين الر دددل والمدددرأو والصدددبي  ،فلياتسدددل((

حضددر أو لددم يحضددر  اسددل  لكاال أحااد وقياال وقولااهوالمسددافر والعبددد. 

لمن ت دب  (3)وايل ،ينما يستحب لمن ت ب عليه وحضرها (2)وايل ،العيد

مدن توضدأ يدوم ال معدة )) لقوله  ًوينما نو به ،وين لم يحضر ،عليه

 (5)وغيدرهم (4)روار األربعدة أفضدل((ومدن اغتسدل فالاسدل  ،فبها ونعمت

معندار  (7)اال ابدن الصدباغ ،(6)وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم الرا ي

 ،ونعمدت السدنة (8)وادال األصدمعي ،في الفريضة أخدذ ونعمدت الفريضدة
                                                           

 ، باب فضل الاسل يوم ال معة ،  تاب ال معة ، (2 2( صحيا البخاري )1)

وصحيا  ، (917برام ) ، وهل على الصبي شهود يوم ال معة أو على النسار؟

 (.844برام ) ، باب  تاب ال معة ،  تاب ال معة ، (189 4مسلم )

 (.42 2( ح ار النووي في رضة الطالبين )2)

 (.367 4( ح ار ابن الرفعة في  فاية النبيه )3)

باب في الرخصة في تر  الاسل  ،  تاب الطهارو ، (97 1( سنن أبي داود )4)

باب  ،  تاب ال معة ، (94 3وسنن النسائي ) ، (354برام ) ، يوم ال معة

وسنن الترمذي  ، (1380برام ) ، صة في تر  الاسل يوم ال معةالرخ

وسنن ابن ما ه  ، (497برام ) ، باب في الوضور يوم ال معة ، (369 2)

باب ما  ار في الرخصة في  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (347 1)

 ، (184 2صحيا أبي داود ) :وحس نه األلباني. انظر ، (1091برام ) ، ذل 

 (.381م )برا

والسنن ال برى للبيهقي  ، (20101برام ) ، (8 5( مسند اسمام أحمد )5)

برام  ، باب الداللة على أن الاسل يوم ال معة سنة اختيار ، (441 1)

(1408.) 

وتحفة المحتاج يلى أدلة  ، (651 4البدر المنير البن الملقن ) :( انظر6)

 (.514 1المنهاج البن الملقن )

 تحقيق  عبدالع ي  آل  ابر. ، (498 2البن الصباغ )( الشامل 7)

والتلخيص  ، (43 1ال اهر في غريب ألفاظ الشافعي للهروي ) :( انظر8)

 (.167 2الحبير البن ح ر )
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مددن توضددأ )) اددال رسددول ه  اددال ¢عددن أبددي هريددرو (1)وروى مسددلم

غفر له مدا بينده وبدين فاستمر وأنصت  ،فأحسن الوضور ثم أتى ال معة

أي  ووقتااه ماان الفجاار قولااه. و يددادو ثالثددة أيددام(( ،ال معددة األخددرى

روار  الاسددل يددوم ال معددة وا ددب علددى  ددل محددتلم(()) لقولدده  ًالثدداني

 ًوتقريبه مان ذهاباه أفضال ،متأ د ومعنى وا ب ،فعل قه باليوم ،(2)مسلم

ال ريهدة حالدة وهو دفر الدروائا  ،ألنه أارب يلى تحصيل المقصود منه

ألن  ًأي بنيددة الاسددل ب[68 أ] فااإن عجااز تاايمم فااي األصااح ،اال تمدداع

 (4)أثبتده الا الدي (3)ومقابله احتمال لإلمام ،الشرع أاامه مقامه عند الع  

المسانون غسال العياد والكساوف  [أ81]ب  ومان قولاهو ها  ور حه. 

أي سددوار  ددان  ولغاساال المياات ،ألن الندداس ت تمددر لهددا ًوالستسااقاء

 ¢صايرا  أو  بيرا  ذ درا  أم أنثدى مسدلما  أو  دافرا  لمدا روى أبدو هريدرو

وصدححه  (5)حسدنه الترمدذي فلياتسدل(( ،مدن غسدل ميتدا  )) عن النبي 

أمدا المامدى عليده  والمجنون والمغمى علياه إذا أفاقاا قوله. (6)ابن حبان

                                                           

باب فضل من استمر وأنصت  ،  تاب ال معة ، (169 4( صحيا مسلم )1)

 (.857برام ) ، في الخطبة

باب و وب غسل ال معة على  ، ة تاب ال مع ، (155 4( صحيا مسلم )2)

وأخر ه أيضا   ، (846برام ) ، وبيان ما أمروا به ،  ل بالغ من الر ال

ومتى  ، باب وضور الصبيان ،  تاب األذان، (171 4البخاري في صحيحه )

 ، وحضورهم ال ماعة والعيدين وال نائ  ، ي ب عليهم الاسل والطهور

 (.858برام ) ، وصفوفهم

 (.529 2لب لل ويني )( نهاية المط3)

 (.291 2( الوسيط للا الي )4)

برام  ، باب ما  ار في الاسل من غسل الميت ، (309 3( سنن الترمذي )5)

باب ما  ار  ،  تاب ال نائ  ، (470 1وأخر ه ابن ما ه في سننه ) ، (993)

 (.1463برام ) ، في غسل الميت

 ، باب ذ ر األمر بالوضور من حمل الميت ، (435 3( صحيا ابن حبان )6)

التعليقات الحسان على صحيا ابن  :وصححه األلباني. انظر ، (1161برام )

 (.1158برام ) ، (410 2حبان )
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 ددان يامددى عليدده فددي  أن النبددي ))¢عددن عائشددة (1)فلمددا روار الشدديخان

 ًوأما الم نون فقياسا  عليده بدل أولدى ،ف ذا أفاا اغتسل(( ،مرض موته

فياتسددل  ،"اددل مددن  ددن  يال وأندد ل" -(2) مددا االدده فددي األم-ألندده يقددال 

ألن األصددل استصددحاب الطهددارو  ًوال ي ددب علددى الصددحيا ،احتياطددا  

ي دب مدن  (4)وايدل ،ي دب فيهمدا (3)وايدل ،والندااض غيدر معلدوم ،السابقة

 (5)وادددال ابدددن المندددذر ،والكاااافر إذا أسااالم قولاااهال ندددون دون اسغمدددار. 

 ،باالغتسددال ولددم يددأمرهم النبددي  ،ولنددا أندده أسددلم خلددق  ثيددر ،بو وبدده

فدل على أنه مستحب  ،لما أسلما (7)¢وايس بن عاصم (6)¢وأمر به ثمامة

فدديمن لددم يعددرض لدده فددي حددال ال فددر مددا  ،وصددورو المسددألة ،ال وا ددب

فدد ن عددرض لدده ذلدد  فيل مدده الاسددل بعددد اسسددالم علددى  ،الاسددليو ددب 

                                                           

، باب ينما  عل اسمام ليؤتم به ،  تاب األذان ، (138 1( صحيا البخاري )1)

ستخال  اسمام باب ا ،  تاب الصالو ، (236 3وصحيا مسلم ) ، (687برام )

 (.418برام ) ، وغيرهما ، يذا عرض له عذر من مرض وسفر

 (.54 1( األم للشافعي )2)

 (.618 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الحناطي. انظر3)

 المر ر السابق.  :( نقله القاضي ابن  ج عن ابن أبي هريرو. انظر4)

 (.115 2)( األوسط في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر 5)

حديث يسالمه وربطه في سارية  ، سيد أهل اليمامة ، ( ثمامة بن أثال الحنفي6)

وأوله أن ثمامة  ان عرض  ، ¢في المس د مشهور روار عنه أبو هريرو

ما أسلم ادم فل ، رب ه أن يم نه منه‘ فدعا رسول َّللاَّ  ، فأراد اتله‘ لرسول َّللاَّ 

و انت ري   -وال ذي نفسي بيدر ال تأتي م حب ة من اليمامة»فقال:  ، م ة معتمرا

االستيعاب البن عبدالبر  :انظر«. ‘حت ى يأذن فيها رسول َّللاَّ  -أهل م ة

 (.525 1واسصابة البن ح ر ) ، (213 1)

وايل:  ، ي نى أبا علي ، بن سنان بن خالد المنقري التميمي ( ايس بن عاصم7)

ي نى أبا طلحة. وايل: أبو ابيصة. والمشهور أبو علي: ادم في وفد بني تميم 

فلما رآر رسول ه  ، وذل  في سنة تسر ، على رسول ه صلى ه عليه وسلم

واد حرم على  عااال حليما مشهورا بالحلم.¢اال: هذا سيد أهل الوبر. و ان ‘ 

 ، (1294 3االستيعاب البن عبدالبر ) :نفسه الخمر في ال اهلية. انظر

 (.367 5واسصابة البن ح ر )
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ين اغتسل في ال فدر  فدار ويال  (2)وايل ،يسقط باسسالم (1)وايل ،الصحيا

 ل مه. 

 لر دل أسدلم لقولده  ً(3)يستحب لده أيضدا  حلدق رأسده ندص عليده  فرع

وأن ي ددون االغتسددال بعددد  ،(4)روار أبددو داود ألددق عندد  شددعر ال فددر(())

 . (5)االه في ال فاية ،الحلق

وآكادها غسال غاسال  قولاهلمدا سديأتي فدي بابده.  ًوأغساال الحاج قوله

 قلاتأي والقديم أن غسل ال معة آ دد.  الميت ثم الجمعة وعكسه القديم

ولايس  ،القديم هنا أظهار ورجحاه األكثارون وأحاديثاه صاحيحه كثيارة

فدي نفدي الصدحة  (6)ادال فدي التحريدر ،وهللا أعلام ،حديث صحيحللجديد 

فقدد صدحا ابددن  ،عدن أدلدة ال ديددد فدي األمدر باسددل غاسدل الميدت نظددر

وصدحا ابدن خ يمدة والحدا م ، ¢حبان وابن السد ن حدديث أبدي هريدرو

مدن  ياتسل مدن أربعدة)) اال والبيهقي حديث عائشة~ أن رسول ه 

 (7)وعلل الرافعي ،انتهى الميت والح امة((ال نابة ويوم ال معة وغسل 

ال ديد بأن الاسل من غسدل الميدت ادد اختلفدوا فدي و وبده  (8)والمصن 

أن في  بأن في الرسالة للشافعي (9)وردر األسنوي ،بخال  غسل ال معة

ونقل بعض  ،واحتماالت الشافعي أاوال ،و وب غسل ال معة احتمالين

                                                           

 (.153 1للماوردي ) الحاوي ال بير :. انظراسصطخري( االه أبو سعيد 1)

 (. 488 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )2)

 (.54 1( األم للشافعي )3)

باب في الر ل يسلم فيؤمر  ،  تاب الطهارو ، (98 1( سنن أبي داود )4)

 ، (194 2صحيا أبي داود ) :وحسنه األلباني. انظر ، (356برام ) ، بالاسل

 (.383برام )

 (.12 2(  فاية النبيه البن الرفعة )5)

 (.385 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )6)

 (.617 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.43 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (204 2للنووي )( الم موع 8)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (209 1(  افي المحتاج لدسنوي )9)
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والمختددار  (1)اددال فددي الروضددة ،أندده وا ددب أصددحاب القف ددال عددن القددديم

فقدد ندص عليده الشدافعي  ،ال  م باستحباب الاسل من الح امة والح ام

، وفددي  ددل حددال تايددر  ،يسددتحب الاسددل ل ددل ا تمدداع وادال أصددحابنا

نقلده أبدو الحسدن  ،ويسدتحب الاسدل لالعت دا  ،وه أعلدم ،رائحة البدن

 ،(3)الحليمددي االدده ،ول ددل ليلددة مددن رمضددان ،(2)بددن خيددران عددن الشددافعي

ادال  ،(5)وأبدو حامدد العراادي فدي الروندق (4)االه المحاملي ،و حلق العانة

اسدتحب الاسدل يذا تندور أي  فقال ،ونص عليه الشافعي  (6)ابن العماد

 قولاااهنقلددده ابدددن الصدددالح فدددي مشددد ل الوسددديط.  ،أ ال شدددعرر بدددالنورو

ا  وب در  ،من غسل يوم ال معة واغتسل)) لقوله  ًوالتبكير إليها ماشيا

ولم يلغ  ان له ب دل  ،ومشى ولم ير ب ودنا من اسمام فاستمر ،وابت ر

حه  ،(7)حس دنه الترمدذي خطوو عمدل سدنة أ در صديامها وايامهدا(( وصدح 

لقولدده  ًويسددتحب أن يب ددر فددي السدداعة األولددى ،(9)والحددا م(8)ابددن حبددان

من اغتسل يوم ال معة غسدل ال نابدة ثدم راح فدي السداعة األولدى((، 

                                                           

 (.44 2( روضة الطالبين للنووي )1)

و فاية األخيار للحصني  ، (489 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

(1 48.) 

 (.48 1للحصني ) فاية األخيار :( نقله العبادي عن الحليمي. انظر3)

 (.67-66 1( اللباب للمحاملي )4)

والسني ي في أسنى  ، (489 2( نقله عنه الدميري في الن م الوهاج )5)

 (.265 1المطالب )

 ."مخطوط"ب[225 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]6)

باب ما  ار في فضل الاسل يوم ال معة برام ، (367 2( سنن الترمذي )7)

والسنة  ،  تاب ياامة الصالو ، (346 1وأخر ه ابن ما ة في سننه ) ، (496)

 (.496برام ) ، باب ما  ار في الاسل يوم ال معة ، فيها

باب ذ ر البيان بأن ه  ل وعال بتفضله  ، (20 7( صحيا ابن حبان )8)

برام  ، يعطي ال ائي يلى ال معة بأوصا  معلومة ب ل خطوو عبادو سنة

التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان  :ه األلباني. انظروصحح ، (2781)

 (.2770برام ) ، (375 4لدلباني )

 (.1041برام ) ، (418 1( المستدر  على الصحيحين )9)
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وت عتبر السداعات مدن طلدوع الف در علدى  ،الحديث (1)ما ارب بدنه((ف أن

مدددن طلدددوع  (3)وايدددل ،ألنددده أول النهدددار فدددي عدددر  الشدددرع ً(2)األصدددا

وليس المراد بالسداعات األربدر والعشدرين  ،من ال وال (4)وايل ،الشمس

غسل تروى يتخفيد  السدين  واوله ،بل ترتيب الدر ات وفضل السابق

فأو ب  ،أو رأسه وتروى بالتشديد أي  امرأي غسل أعضار الوضور 

أيضدددا  للمبالادددة فدددي غسدددل  (5)و علددده ال مخشدددري ،الاسدددل علدددى غيدددرر

 ،ومعنددار بَ  ددر فددي ال مددان ،ب ددر روى مخففددا  ومشددددا   واولدده ،األعضددار

غسل ال نابة  واوله ،ابت ر سمر أول الخطبة (6)وايل ،وابت ر في الم ان

 لقولدده  ًقولااه بسااكينهمعنددار  ددامر ثددم اغتسددل.  (7)وايددل ،أي  اسددلها

وهددذا فددي سددائر ، (8)متفددق عليدده يذا أتيددتم الصددالو فعلددي م بالس دد ينة(())

أي ابددل الخطبددة  قولااه وأن يشااتغل فااي طريقااه وحضااورهالصددلوات. 

فد ن  )) لقولده  ًأي ونحوهمدا  الصدالو علدى النبدي  بقراءة أو ذكار

 . (9)روار مسلم و((أحد م في صالو مادام يعمد يلى الصال

                                                           

 ، باب فضل ال معة ،  تاب ال معة ، (3 2( أخر ه البخاري في صحيحه )1)

باب الطيب  ،  تاب ال معة ، (159 4ومسلم في صحيحه ) ، (881برام )

 (.850برام ) ، والسوا  يوم ال معة

وفتا الع ي   ، (589 2البيان للعمراني ) :( وهو ظاهر اول الشافعي. انظر2)

 (.540 4والم موع للنووي ) ، (619 4للرافعي )

 (.44التنبيه للشيرا ي )ص :( انظر3)

 (.44 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )4)

 (.66 3ث واألثر لل مخشري )( الفائق في غريب الحدي5)

 (.72 1أساس البالغة لل مخشري ) :( انظر6)

 ، (330 3النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر7)

 "غسل".:مادو

 (.643( سبق تخري ه في )ص8)

باب   ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (410 3( صحيا مسلم )9)

 (.602برام ) ، والنهي عن يتيانها سعيا ، استحباب يتيان الصالو بواار وس ينة
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استحباب ذلد  فدي الطريدق لدم يدذ رر الرافعدي وال المصدن  فدي   تنبيه

 (1)اال فدي التبيدان ،وفي  راهة القرارو في الطريق خال  ،غير المنهاج

 ف ن التهى عنها   ِرهت. ،المختار أنها غير م روهة يذا لم يلته صاحبها

 ،هددذا التعبيددر يقتضددي أندده خددال  األولددى ب[81]ب ول يتخطااى قولااه 

 ،تحريمدده (2)واختددار فددي الشددهادات مددن الروضددة ،والمشددهور  راهتدده

رأى ر دال   ))ألنده  ً(3) ما نقله الشي  أبو حامد ،وعليه نص الشافعي

 (4)صدححه ابدن المندذر ا لدس فقدد آذيدت(( فقال له ،يتخطى رااب الناس

وما يذا  ان بين  ،ويستثنى منه ما يذا  ان يماما   ،(6)والحا م (5)وابن حبان

يديه فر ة ال يصل يليها يال بالتخطي بشدرط أن ي دون التخطدي بصد   

 وأن يتزي ن بأحسن ثيابه وطيب وإزالة الظفر قولهأو صفين  ما تقدم. 

وهددذر األمددور تسددتحب  ،أي الظفددر الطويددل والددريا الم ددرور والااريح

مدن )) لقولده  ًوهي في ال معة أشد اسدتحبابا   ،الناسلحضور م امر 

ومس طيبا  ين  ان عندر ثم  ،ولبس من أحسن ثيابه ،اغتسل يوم ال معة

فلم يتخط أعناا الناس ثم صلى ما  تدب ه لده ثدم أنصدت  ،أتى ال معة

يذا خددرج يمامدده حتددى يفددرغ مددن صددالته  انددت  فددارو لمددا بينهددا وبددين 

 ،فدددي صدددحيحيهما (8)والحدددا م (7)ابدددن حبدددان روار  معتددده التدددي ابلهدددا((
                                                           

 (.79 1( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )1)

 (.224 11(  روضة الطالبين للنووي )2)

 (411-410 3المهمات لدسنوي ) :( انظر3)

 (.84 4( األوسط في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر )4)

باب ذ ر ال  ر عن تخطي المرر رااب  ، (30 7( صحيا ابن حبان )5)

وصححه األلباني.  ، (2790برام ) ، الناس يوم ال معة في اصدر للصالو

 (.2779برام ) ، (380 4التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان ) :انظر

 (.1061برام ) ، (424 1ر  على الصحيحين )( المستد6)

باب ذ ر البيان بأن السوا  ولبس المرر  ، (17 7( صحيا ابن حبان )7)

برام  ، أحسن ثيابه من شرائط ال معة التي ت ف ر ما بين ال معتين من الذنوب

التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان  :وحسنه األلباني. انظر ، (2778)

 (.2767برام ) ، (373 4)

 (.1046برام ) ، (419 1( المستدر  على الصحيحين )8)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1ئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الر

  

765 

وي أن النبدي  ،والبيض من الثياب أفضل  دان يقل دم أظفدارر يدوم ))ور 

روار  ويقدددددص شددددداربه ابدددددل أن يخدددددرج يلدددددى الصدددددالو(( ،ال معدددددة

 وأن يقرأ الكهاف يومهاا وليلتهاا قلت ،(2)والطبراني في األوسط(1)الب ار

ارأ سورو ال هد  فدي  [أ69 أ]من )) أما في اليوم فلقوله  ،أي مرتين

 (3)روار الحددا م أضددار لدده مددن النددور مددا بددين ال معتددين(( ،يددوم ال معددة

وح ى في الذخائر خالفا  فدي أنده ابدل طلدوع الشدمس أو بعدد  ،وصححه

مددن اددرأ )) اددال أن  (5)فلمددا روى الدددارمي ،وأمددا فددي الليلددة ،(4)العصددر

بيندده وبددين البيددت سددورو ال هدد  ليلددة ال معددة أضددار لدده مددن النددور فيمددا 

 ألن النبددي  ًأي ر دار سداعة اس ابدة ويكثار الاادعاء قولاه .العتيدق((

 ،وهدو يصدلي ،فيه ساعة ال يوافقها عبدد مسدلم)) فقال ،ذ ر يوم ال معة

وهي ساعة  (7)وفي رواية ،(6). متفق عليهفيسأل ه شيئا  يال أعطار ييار((

الصدواب منهدا مدا  (8)ادال فدي الروضدة ،وفي تعينها عشرو أاوال ،خفيفة

هي مدا بدين أن ي لدس اسمدام يلدى  اال أن النبي )) (9)في صحيا مسلم

                                                           

 (.8291برام ) ، (65 15( مسند الب ار )1)

 ، وضعفه األلباني ، (842برام ) ، (257 1( المع م األوسط للطبراني )2)

 (.4596برام ) ، (662 1ضعي  ال امر الصاير و يادته ) :انظر

وصححه  ، (3392برام ) ، (399 2( المستدر  على الصحيحين )3)

 (.626برام ) ، (93 3يروار الاليل ) :األلباني. انظر

 (.269 1وأسنى المطالب ) ، (497 2الن م الوهاج للدميري ) :(  انظر4)

باب: في فضل سورو  ،  تاب فضائل القرآن ، (2143 4( سنن الدارمي )5)

 (.3450برام ) ، ال ه 

باب الساعة التي في يوم  ، ة تاب ال مع ، (13 2( صحيا البخاري )6)

باب في  ،  تاب ال معة ، (162 4وصحيا مسلم ) ، (935برام ) ، ال معة

 (.852برام ) ، الساعة التي في يوم ال معة

باب في  ،  تاب ال معة ، (163 4( هي رواية عند مسلم في صحيحه )7)

 (.852برام ) ، الساعة التي في يوم ال معة

 (.46 2للنووي )(  روضة الطالبين 8)

باب في الساعة التي في يوم  ،  تاب ال معة ، (164 4( صحيا مسلم )9)

 (.853برام ) ، ال معة
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 (2)وأصدلها (1)واس ثار من الدعار مقيد في الروضة ،أن ت قَضى الصالو((

"بلاندا أن  ادال في العيد أن الشدافعي  (3)باليوم ل ن في  يادو الروضة

والعيدددين وأول ر ددب ليلددة ال معددة  الدددعار يسددت اب فددي خمددس ليددال

 قولااهويم دن حمدل  ددالم ال تداب علدى اليدوم والليلدة.  ،ونصد  شدعبان"

أن أفضدل أيدام م أيدام ال معدة  ))لقولده  والصالة علاى رساول هللا 

روار أبدو  ف ن صالت م معروضدة علدي(( ،فأ ثروا علي من الصالو فيه

 بسددددند  يددددد (6)وروى البيهقددددي ،بأسددددانيد صددددحيحة (5)والنسددددائي (4)داود

فمددن صددلى علددي  ،ويددوم ال معددة ،أ ثددروا الصددالو علددي ليلددة ال معددة))

ويحرم على ذي الجمعاة التشااغل  قوله. صالو صلى ه عليه عشرا((

 لقولده تعدالى ًبالبيع وغيره بعد الشروع فاي األذان باين يادي الخطياب

 ، ( 7) {ىنين من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل}

فلو و ب  ،فورد النص في البير واسنا عليه غيرر من الصنائر والعقود

ذي  واولده ،ِلبعد دارر تعلدق التحدريم مدن ذلد  الوادتالسعي ابل الوات 

ولددو ل مددت  ،فلددو لددم يل مهمددا لددم يحددرم عليهمددا ،ال معددة أي مددن يل مدده

، (8)االدده السددب ي ،أحدددهما فقددط حددرم عليهمددا علددى األصددا المنصددوص

                                                           

 (.46 2(  روضة الطالبين للنووي )1)

 (.624 4(  فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.75 2(  روضة الطالبين للنووي )3)

 معة وليلة باب فضل يوم ال ،  تاب الصالو ، (275 1( سنن أبي داود )4)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (1047برام ) ، ال معة

 (.962برام ) ، (214 4)

باب األمر ب  ثار   ،  تاب ال معة ، (262 2( السنن ال برى للنسائي )5)

 (.1678برام ) ، يوم ال معة ، ‘الصالو على النبي 

باب ما يؤمر به في ليلة  ، عة تاب ال م ، (353 3( السنن ال برى للبيهقي )6)

وارارو سورو ال ه  ‘ ال معة ويومها من  ثرو الصالو على رسول ه 

 (.5994برام ) ، وغيرها

 .9سورو ال معة ( 7)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (374 1( االبتهاج للسب ي )8)
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المنصددوص واددول  (3)واددال األسددنوي ،(2)والمصددن  (1)و دد م بدده الرافعددي

وأشددار بالتشدداغل يلددى  ،ب بهدداأن التحددريم يخددتص بالمخاطدد األ ثددرين

 ،عدن التتمدة (4) ما نقلده فدي الروضدة، وفي المس د ، وا ر في الطريق

بددين يدددي  واولدده ،ل ددن البيددر فددي المسدد د م ددرور يددوم ال معددة وغيددرر

ألن  ًفاإن بااع صاح قولاه .ألنه الذي  ان فدي  مدن النبدي  ًالخطيب

فلددم يمنددر الصددحة  الصددالو فددي الدددار  ،النهددي لمعنددى خددارج عددن العقددد

ألن واتها اد  ًوي كره قبل األذان بعد الزوال وهللا أعلم قولهالماصوبة. 

 فال يليق االشتاال بايرها. ،دخل

  

                                                           

 (.624 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.500 4( الم موع للنووي )2)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (225 1المحتاج لدسنوي )(  افي 3)

 (.47 2(  روضة الطالبين للنووي )4)
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 فصل ]في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة[

أدرك الجمعااة أي الر ددوع المحسددوب لإلمددام  ماان أدرك ركااوع الثانيااة

من أدر  ر عة مدن الصدالو )) لقوله  ًفيصلي بعد سالم اإلمام ركعة

مدن أدر  مدن صددالو )) وفدي روايدة ،(1)متفدق عليده فقدد أدر  الصدالو((

مدن  (3)وعبدارو المحدرر ،علدى شدرطهما واال ،(2)رواها الحا م ال معة((

ويدخل فيهدا مدا يذا أدر  فدي ر دوع األولدى ثدم  ،أدر  مر اسمام ر عة

وأمدا يذا أدر ده  ، دائ  علدى األصداوهدو  ،فاراه عند القيام يلدى الثانيدة

ول ن فاراه عند التشهد واسدتمر فدي السد ود يلدى أن  ،في ر وع الثانية

 ددذا االدده  ،وال يدددخل ذلدد  فددي  ددالم المصددن  ،سددلم اسمددام وهددو  ددائ 

 [أ82]ب مدن تعليدل الرافعدي لعددم حصدول (5)وأخدذ السدب ي ،(4)األسنوي

ال معدة للخليفدة المقتددى فدي الثانيدة أنده يذا أحددث اسمدام فدي التشدهد ال 

وأن شدرط يدرا  ال معدة  ،ي ون المقتدى من أول الثانية مدر ا  لل معة

أي وإن أدركاه بعاده  قولاهبر وع الثانية أن يستمر اسمدام يلدى السدالم. 

ا  ،لمفهدوم الحدديث ؛فاتتاهبعد الر دوع  أي  فياتم بعاد ساالمه ظهاراا أربعاا

 واألصح ،لما سبق في خروج الوات ًسوار  ان عالما  بالحال أو  اهال  

أي هدذا المددر  بعدد ر دوع الثانيدة يندوي  أنه ينوي في اقتدائه الجمعة

في دب  ،وألنه يحتمل أن يتذ ر اسمام تر  ر دن ،ال معة موافقة لإلمام

ألن  ًالظهرينوي  (6)والثاني ،في ون مدر ا  لل معة ،عليه استيان بر عة

ور حدده اسمددام البلقينددي رحمدده  ،الظدداهر مضددي ال معددة علددى الصددحة

. (8)أمددا يذا لددم يعلددم فينددوي ال معددة ،والو هددان فيمددا يذا علددم الحددال ،(7)ه
                                                           

 (.421(  سبق تخري ه )ص1)

وصححه  ، (1077برام ) ، (429 1( المستدر  على الصحيحين )2)

 (.1979-5999برام ) ، (1038 2صحيا ال امر الصاير ) :أللباني. انظرا

 (.70( المحرر للرافعي )ص3)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (226 1(  افي المحتاج لدسنوي )4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (381 1( االبتهاج للسب ي )5)

 (.502 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )6)

  لم أا  عليه.( 7)

 (. 568 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر8)
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أي أو  وإذا خاارج اإلمااام ماان الجمعااة أو غيرهااا بحاادث أو غيااره قولااه

بدال  رعا   وواوع ن اسة  مبطلة  عمددا   دان أو غيدرر أو ، بسبب غيرر

ألن غاية مافيه واوع ااتدار ب مامين  ًجاز الستخالف في األظهرسبب  

وخدروج  ،وادد ثبدت  دوا ر بااتددار النداس بدأبي ب در  ،على التعاادب

وي ون ذل  من  ،ال ي و  والثاني ،(1)فااتدى به أبوب ر والناس النبي 

ل ددن فددي االسددتدالل لدظهددر بقصددة  ،لعلددو منصددبه ،خصددائص النبددي 

 ،وهو في الصالو لم يخرج منهدا ،ألن استخالفه  ان ًنظر أبي ب ر 

فينبادي أن ي سدتدل لده  ،فقد بطلدت صدالته ،واسمام يذا خرج من الصالو

االددده  ،(2)لمدددا ط عدددن لعبددددالرحمن بدددن عدددو  باسدددتخال  عمدددر 

لدم يسدتخل   ولو ،والمذهب طرد القولين في  مير الصلوات ،(3)السب ي

و ان خرو ه من الصالو في الر عة األولى من ال معدة و دب  ،اسمام

 ،ألن ال معة ال تددر  بددون ر عدة ًعلى القول تقديم واحد على القرب

ولهدم االنفدراد  ،وين  ان في الثانية أو فدي غيدر ال معدة لدم ي دب التقددم

ا  ويشدترط  دون الخليفدة صدالح ،ولو تقدم واحدد بنفسده  دا  ، المسبوا

وال تبطل صالتهم  ،فلو استخل  امرأو سمامة الر ال لاا ،سمامة القوم

فلدددو فعلدددوا ر ندددا  علدددى  ،وأن يسدددتخل  علدددى ادددرب ،يال أن يقتددددوا بهدددا

ا  قوله. (4)االنفراد امتنر االستخال  ول يساتخلف فاي الجمعاة إل مقتاديا

ن ولدم ي د ،أي ف ن استخل  من لم ي ن مقتديا  به لدم تصدا به قبل حدثه

ألنده ال ي دو  ابتددار  معدة بعدد انعقداد  ًلذل  الخليفة أن يصلي ال معة

هدل  ،وفي صحة ظ هر هذا الخليفة خال  مبني علدى أن الظهدر ،أخرى

وهل تبقدى نفدال   ،تصا ابل فوات ال معة أم ال؟ والمشهور عدم الصحة

وين صدددححناها و دددان ذلددد  فدددي الر عدددة  ،؟ فيددده القدددوالن فدددي نظدددائرر

وفددي صددحة الظهددر لهددم خددال  مبنددي علددى  ، معددة للقددومفددال  ،األولددى
                                                           

 (.659(  سبق تخري ه )ص1)

باب  ، ‘ تاب أصحاب النبي  ، (15 5(  أخر ه البخاري في صحيحه )2)

 ، ƒواالتفاا على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب  ، اصة البيعة

 (.3700برام )

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (379 1( االبتهاج للسب ي )3)

والن م الوهاج للدميري  ، (555 4فتا الع ي  للرافعي ) :(  انظر4)

(2 503.) 
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وين  ددان فددي الر عددة  ،واألصددا ال تصددا ،صددحة الظهددر بني ددة ال معددة

واألصدا  (1)الثانية  انوا منتسبين للقدوو بمن يصلي الظهر. ادال السدب ي

انتهددى. وتقييددد المصددن  بال معددة  ،ويددتم  معتدده دونهددمب[69 أ]صددحته

وهدو  ،يرها من لم ي دن مقتدديا  بدهيدل على أنه ي و  أن يستخل  في غ

ل ددن بشددرط أن يوافقدده فددي ترتيددب صددالته بددأن يسددتخلفه فددي  ،األصددا

فدد ن خددال  بددأن ي ددون فددي الثانيددة أو  ،األولددى أو الثالثددة مددن الرباعيددة

ول يشاترط كوناه حضار  قولاهاألخيرو لم ي   يال مر ت ديد نية القدوم. 

ول الركعة  ،ألنه باالاتدار صار في ح م من حضرها وسمعها ًالخطبة

 ،أي في و  اسدتخال  مدن لدم يحضدر الخطبدة األولى في األصح فيهما

ادال  ،والخال  في الثانية مرتب على األولى ،ولم يدر  الر عة األولى

وين  ،ين منعندددا اسدددتخال  مددن لدددم يحضدددر الخطبددة ف دددذا هندددا (2)اسمددام

ال دددوا  ألن  وبددده اطدددر األ ثدددرون ،هرهمدددا و ندددار فهندددا ادددوالن أظ

ال ي ددو  بنددار علددى أندده غيددر مدددر   والثدداني، (3)باسددتخالفه ندداب منابدده

ف ان األولى تعبيرر في الثانية باألظهر أو المذهب أو باألظهر  ،لل معة

ال  ثانيهمددا ،(4)ألن الصدديدالني ح ددى الخددال  فددي األولددى اددولين ًفيهمددا

الخطبددة مددن لددم يحضددرها ليصددلي بهددم ال  مددا لددو اسددتخل  بعددد  ،ي ددو 

بددال  ،وفهددم مددن تعبيددرر بالحضددور أن سددماع الخطبددة ال يشددترط ،ي ددو 

ثاام إن كااان أدرك األولااى تماات  قولااه. (5)وبدده صددرح الرافعددي ،خددال 

يعنددي يذا  ددان الخليفددة مدددر ا  لدولددى تمددت  معتدده و معددة  جمعااتهم

ألنده لمدا أحدرم بده  ًسوار أحدث اسمام في األولى أو الثانية ،المأمومين

ين الخليفددة يصددلي الظهددر والقددوم  وايددل ،صددار باسددتخالفه اائمددا  مقامدده

ولعلده فيمدا يذا لدم يددر  مدر  (6)ادال فدي شدرح المهدذب ،يصلون ال معدة

فيها أي وين لم ي ن  وإل فتتمم لهم دونه في األصح قولهاسمام ر عة. 

                                                           

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (379 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.509 2المطلب لل ويني )( نهاية 2)

 (.559-558 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.15 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (558 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.560 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.580 4( الم موع للنووي )6)
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در ددوا مددر ألنهددم أ ًالخليفددة أدر  األولددى حصددلت ال معددة للمددأمومين

 (1)والثداني ،ألنه لم يدر  ر عة  املدة ًوال تحصل للخليفة ،اسمام ر عة

ال معدة فدي  ب[82]ب ألنه صلى ر عدة مدن ًيتمها الخليفة أيضا   معة

أن القددوم أيضددا  يتمونهددا ظهددرا  ال  (2)والثالددث ، ماعددة فأشددبه المسددبوا

الثانيدة ويطالا المصن  يشمل المدر  ابدل ر دوع  ،تبعا  لإلمام ، معة

وهو  دذل  يال أن الخدال  فدي الثانيدة مرتدب  علدى الخدال  فدي  ،وبعدر

وي ددتم الخليفددة فددي األولددى صددالته ظهددرا  علددى  ،وأولددى بددالمنر ،األولددى

ألن  ًل دن ال يدأتي فيهدا القدول ب تمامهدا  معدة ،و ذا في الثانية ،األصا

فيهمددا أي فدي حصدول ال معدة لهدم وعدددم  واولده ،يحرامده بعدد الر دوع

ويراعاي المسابوق  قولاهبالصدحيا.  (3)وعبر في الروضة ،صولها لهح

أي يراعددي الخليفددة يذا  ددان مسددبواا  نظددم صددالو مددن  نظاام المسااتخلف

ألنه اائم مقامه حتى لو ااتدى به في ثانية الصبا ثم  ًاستخلفه يذا عرفه

أحدث اسمام فيها واستخلفه انت واعد للتشهد ثم يقنت في الثانية لنفسده. 

أي يذا  فإذا صلى ركعة تشهد وأشاار إلايهم ليفاارقوه أو ينتظاروا قوله

تمددت صدددالو المددأمومين ادددام يلدددى تتمددة صدددالته وتخي ددر القدددوم بدددين أن 

ال يلدد م  وايددل ،وبددين أن ينددووا مفاراتدده ويسددلموا ،ليسددلم بهددم ًينتظددرور

بدل يراعدى ترتيدب نفسده أمدا  ،الخليفة أن يمشي على ترتيب المسدتخل 

 (4)اال مدن  وائددر ،و هان وايل ،صالو اسمام فقوالنيذا لم يعر  نظم 

تبعددا  للشددي  أبددي  (5)وصددحا فددي التحقيددق ،أر حهمددا دلدديال  أندده ال يصددا

وا بالقيدام  ،وعلى هذا يرااب القوم يذا أتم الر عة ،ال وا  (6)علي ف ن هم 

 ويال اعد.  ،اام

                                                           

 (.504 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )1)

 ( عن صاحب العدو وغيرر.509 4وي في الم موع )( ح ار النو2)

 (.15 2( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.14 2( المر ر السابق )4)

 (.267( التحقيق للنووي )ص5)

 (.244 4( الم موع للنووي )6)
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وين  دان الخليفدة لدم  ،لو ااتدى به ر ل في ثانيته صدحت  معتده  فرع

ع  علددى صددحة ال معددة خلدد   ،تصددا ال معددة لدده نددص عليدده وهددو مفددر 

 . (1)وهو الصحيا يذا تم العدد بدونه ،الظهر

ألنه اائم  ًفي األصحأي بالخليفة  ول يلزمهم استئناف نية القدوة قوله

ف ددذل  عنددد  ،يلددى ت ديددد النيددةولددو اسددتمر لددم يحددتج القددوم  ،مقددام األول

 ألنهم بخروج اسمام انفردوا.  ًيل مهم (2)والثاني ،االستخال 

فد ن  و ندا  ،لدو أحددث فدي أثندار الخطبدة وشدرطنا الطهدارو فيهدا  فرع

ولدو أحددث بينهدا وبدين  ،(3)االستخال  في الصالو  ا  هندا فدي األصدا

ويال فددال  ،اسددتخال  مددن يصددلي ين  و نددار فددي الصددالو الصددالو  ددا 

 ،بل ين اتسر الوات خطدب بهدم آخدر وصدلى ويال صدلوا الظهدر ،ي و 

 ً(4)فشددرطه أن ي ددون الخليفددة سددمر الخطبددة علددى المددذهب ،ويذا  و نددا

 و هان.  (5)وايل ،ألن من لم يسمر ليس من أهل ال معة

أي علدى األرض مدر اسمدام فدي الر عدة  ومن زحام عان الساجود قوله

أي و وبددا  علددى الصددحيا يذا أم ندده  فأمكنااه علااى إنسااان فعاال ،األولددى

بسدند  (6)لمدا روى البيهقدي ًرعاية هيئة الس ود بدأن ت دون أسدافله أعلدى

فليسدد د أحددد م علددى ظهددر  ،|يذا اشددتد ال حددام)) صددحيا عددن عمددر 

 (8)وايدل ،السدا د للعدذرال يضدر هندا خرو ده عدن هيئدة  (7)وايل ،أخيه((

وبدين أن يصدبر  ،يتخير بدين أن يسد د علدى ظهدر الايدر متابعدة  لإلمدام
                                                           

 (.616 2والبيان للعمراني ) ، (371 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر1)

 (.505 2)( ح ار الدميري في الن م الوهاج 2)

 (.582 4والم موع للنووي ) ، (562 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.17 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (562 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 المر عان السابقان. :( ح اهما صاحب التتمة. انظر5)

لى باب الر ل يس د ع ،  تاب ال معة ، (260 3( السنن ال برى للبيهقي )6)

 ، وصحا يسنادر األلباني ، (5630برام ) ، ظهر من بين يديه في ال حام

 (.341 1تمام المنة في التعليق على فقه السنة ) :انظر

 و ه ضعي . :واال ، (564 4( ح ار النووي في الم موع )7)

 (.563 4فتا الع ي  للرافعي ) :( نقله المحاملي وغيرر. انظر8)
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يددخل فيده ظهدرر  ،على ينسان   واوله ،ليحصل له الس ود على األرض

 مدا االده  ،ف نه يل مده السد ود عليهدا أيضدا   ،ويرد عليه البهيمة ،ور له

لددم يسدد د و ،فدد ذا تم ددن مددن السدد ود علددى شددير ،(1)فددي شددرح المهددذب

وإل فالصاحيح أناه ينتظار ول  قولاه. (2)فتخلفه بايدر عدذر  علدى األصدا

أي وين لدددم يم نددده السددد ود انتظدددروا  وال ال حدددام علدددى  ياااوم  باااه

 ،وال يومئ بالس ود لقدرتده علدى يتمامده ونددور هدذا العدذر ،(3)الصحيا

 ،يددومئ بالسدد ود أاصددى مددا يم ندده  ددالمريض لم ددان العددذر (4)والثدداني

ي ددو  لدده الخددروج عددن متابعددة اسمددام لهددذا  وايددل ،يخيددر بينهمددا (5)وايددل

وهددددو  (6)اددددال األسددددنوي ،وينتظددددر ال ماعددددة ين  ال ال حددددام ،العددددذر

ففيدده القددوالن فدديمن يحددرم  ،نعددم. ين أراد أن يتمهددا ظهددرا   ،المنصددوص

 ،واستشدد ل القددول باالنتظددار بأندده ين  ددان ااعدددا   ،بددالظهر ابددل الفددوات

فتطويلده مبطدل  عندد  ،وين  ان في االعتددال ،مبطل  ف يادو اعود  طويل  

 ،بأن الر ن القصدير ي دو  تطويلده للحا دة (7)وردر ابن العماد ،الرافعي

ثاام إن تمكاان قباال  قولااهألن الفددرض أندده م حددوم.  ًوال يفيدددر المفاراددة

يعني يذا انتظر وتم ن من الس ود ابل ر وع اسمام  ركوع إمامه سجد

فلدده أربعددة  ،العددذر اددد  ال ثددم يذا رفددر رأسدده ألن ًفددي الثانيددة أتددى بدده

أي يفتددتا  فااإن رفااع واإلمااام قااائم قاارأ قولااه ،أشددار يلددى األول أحددوال

فلده ح دم  ،وين ر در اسمدام ابدل يتمامهدا ،فد ن أتمهدا ر در معده ،الفاتحة

 أو راكع فاألصاح يركاع ويلى الثاني بقوله [أ70 أ]المسبوا في األصا 

                                                           

 (.563 4( الم موع للنووي )1)

 (.18 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (564 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

والبيان للعمراني  ، (244 2حلية العلمار للقفال الشاشي ) :( انظر3)

(2 604.) 

 (.564 4( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )4)

 (.406 4( ح ار ابن الرفعة في  فاية النبيه )5)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (235 1)(  افي المحتاج لدسنوي 6)

 ."مخطوط"ب[219 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]7)
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 (1)والثداني ،ألنه لدم يددر  محلهدا ًأي فتسقط عنه القرارو وهو كمسبوق

وهو متخل   ،فيقرأ ويسعى خلفه ،ألنه مؤتم باسمام في حال ارارته ًال

فاإن كاان إماماه فارغ مان الركاوع ولام يسالم  ويلى الثالث بقولده ،بعذر  

 ،أي بندار علدى أنده  المسدبوا وافقه فيما هو فيه ثام صالى ركعاة بعاده

وصددرحوا فددي هددذر  (2)اددال السددب ي ،تيددب صددالو نفسددهيشددتال بتر وايددل

وسدلم اسمدام فدي الحدال أنده يتمهدا  ،الحالة أنه لو رفر رأسه من الس ود

 ًأي ويدتم الظهدر وإن كان سلم فاتت الجمعاة ويلى الرابر بقوله ، معة  

وإن لاام يمكنااه  قولااه ،[أ83]ب ألندده لددم يددأت بر عددة  ابددل سددالم اسمددام 

 ،ثدم ين تم دن فهدو اسديم اولده ،أي فدي الثانيدة السجود حتى ركع اإلمام

وادد  ،(3)ويذا سد د فاسد دوا(()) لقولده  ًيراعاي نظام نفساه ففي قول  

 )) ‘لقولده  ًواألظهار أناه يركاع معاهفليسد د.  ،سد د يمامده فدي األولدى

ويحساب ركوعاه  قولاهوألن متابعة اسمام آ دد.  ،(4)ف ذا ر ر فار عوا((

ألنه أتى باألول فدي  ًأي يذا ر ر مر اسمام في الثانية األول في األصح

المحسددوب هددو  (5)وايددل ،وينمددا أتددى بالثدداني لعددذر موافقددة اسمددام ،واتدده

وعلددى هددذا ر عتدده  ،و أندده مسددبوا لحددق اآلن ،سفددراط التخلدد  ًالثدداني

وفدددي شدددرح  ،أنددده و هدددان (6)والخدددال  ر دددا فدددي الروضدددة ،منتظمدددة

فركعتااه ملفقااة  ماان ركااوع  قولااهأندده اددوالن.  عددن األ ثددرين (7)المهددذب

وياادرك بهااا  ،أي فعلددى األصددا ر عتدده ملفقددة األولااى وسااجود الثانيااة

وين  ان  ،ألن التلفيق ليس بنقص في حق المعذور ًالجمعة في األصح

 ،ألنده ال م اطعددا  بدين الر ددوع الثداني والتحددرم ًفهددو غيدر مددانر ،نقصدا  

                                                           

وفتا  ، (605 2البيان للعمراني ) :( وهو اختيار القفال و ماعة. انظر1)

 (.564 4الع ي  للرافعي )

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (385 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.643( سبق تخري ه في )ص3)

 (.643( سبق تخري ه في )ص4)

 (.507 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )5)

 (.20 2( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.575-574 4( الم موع للنووي )7)
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فلاو ساجد علاى ترتياب  قولهبالر عة الملفقة لنقصانها. ال يدر   (1)وايل

ا بأن واجباه المتابعاةأي ولم ير ر مر اسمام في الثانية  نفسه أي  عالما

أي ين لم ينو المفارادة لتالعبده حيدث  بطلت صالتهتفريعا  على األظهر 

وعليدده التحددرم بال معددة ين أم ندده يدرا   ،سدد د فددي موضددر الر ددوع

اددد سددبق أن  (3)واددال األسددنوي ،(2)ا االدده الرافعددي ددذ ،اسمددام فددي الر ددوع

وهدو  ،التار  عمدا  يل مه اسحرام بها ما لم يسدلم اسمدام علدى الصدحيا

ألنهددا لددم يتدديقن فددوات  ًيقتضددي لدد وم اسحددرام لهددذا مددا لددم يسددلم اسمددام

ل دن  ،واألصا  وا هدا ،فهي باير عذر ،أما يذا نوى المفاراة ،ال معة

 ،ويتمهددا ظهددرا  علددى الصددحيا ،را دده ر عددةلعدددم يد ًال تصددا  معددة

ليطدابق التقسديم.  ًوأهمل المصن  تبعا  للمحرر ايدد العمديدة والبدد منده

أي هدذا الدذي أتدى بده  وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده األول قوله

يذ التفريدر علدى  ،ألنه أتدى بده فدي غيدر محلده ًعلى ترتيب صالو نفسه

أل دل عدذرر.  ًتبطدل بده صدالتهوال  ،و وب متابعة اسمام في الر دوع

ا  قوله أي بدأن فدرغ  حساب ،أي على ترتيب صدالو نفسده فإذا سجد ثانيا

مدن سدد دتيه فقددام واددرأ ور ددر وسد د سدد دتيه ابددل سددالم اسمددام حسددبتا 

 ،(5)واسمدددام ،(4)وهدددو الدددذي االددده الصددديدالني ،وتدددتم لددده منهمدددا ر عدددة

األ ثدرين عددم االحتسداب والمفهوم من  الم  (7)اال الرافعي ،(6)والا الي

ويذا سدلم اسمدام سد د سد دتين  ،بشير مما يأتي به علدى غيدر المتابعدة

أن األصا من  (8)وبحث السب ي ،وال ي ون مدر ا  لل معة ،لتمام الر عة

 هة الفقه ما في ال تاب يذا لدم يد ل عدذرر مدن النسديان أو ال هدل حتدى 

                                                           

 (.508 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )1)

 (.568 4( فتا الع ي  للرافعي )2)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (239 1المحتاج لدسنوي ) (  افي3)

 (.20 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (570 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.496 2( نهاية المطلب لل ويني )5)

 (.276 2( الوسيط للا الي )6)

 (.570 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (392 1( االبتهاج للسب ي )8)
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 ان اسمام اد فرغ مدن  ف ن ،فلو  ال ابل ذل  اال ،أتى بالس ود الثاني

ينبادي أن يمتندر  فعلى مقتضى ما فهمه الرافعي عن األ ثدرين ،الس ود

 ،وين  ان اسمدام فدي السد ود أو ابلده تابعده ،وي ب المتابعة في التشهد

واألصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت  قولهوالتفرير  ما سبق. 

ال  (1)والثداني ،ة الملفقدةلمدا تقددم فدي الر عد ًالسجدتان قبل ساالم اإلماام

ألن فدددي هدددذر نقصدددا  بدددين نقصدددان بدددالتلفيق  ًوين الندددا يددددر  بالملفقدددة

وينمدا سد د متخلفدا   ،ف نه لم يسد د مدر اسمدام ،ونقصان بالقدوو الح مية

أمددا يذا واعددت  ،ل ندده بعددذر  فددألحق باالاتدددار الحقيقددي فددي الح ددم ،عندده

ويدتم صدالته  ،فاتدت ال معدةفقد  ،الس دتان أو يحداهما بعد سالم اسمام

 ظهرا . 

يذا لم يدتم ن الم حدوم مدن السد ود حتدى سد د اسمدام فدي الثانيدة   فرع

 ،فددد ن الندددا الوا دددب متابعدددة اسمدددام ،(2)تابعددده فدددي السددد ود بدددال خدددال 

وين النا الوا دب ترتيدب  ،فالحاصل ر عة ملفقة يدر  بها على األصا

فدد ن لددم يددتم ن مددن  ،فيدددر  ال معددة اطعددا   ،فر عتدده غيددر ملفقددة ،نفسدده

فدد ن أدر  اسمددام ابددل السددالم أدر   ،السدد ود حتددى تشددهد اسمددام سدد د

واددد صددلى  ،ويال فددال. أمددا يذا  ددان ال حددام فددي الر عددة الثانيددة ،ال معددة

و معتده  ،فيس د متى تم ن ابل سالم اسمام أو بعددر ،األولى مر اسمام

 ،ولو  حم عن الر وع حتى ر ر اسمام في الثانية ر در معده ،صحيحة

 . (3)ويعتد له بالر عة الثانية اال األ ثرون

ا حتى ركع اإلمام للثانية ركع معه على  قوله ولو تخل ف بالسجود ناسيا

 ًوال يراعي نظم صدالو نفسده ،أي حتى يحصل له ر عة ملفقة المذهب

فددال يعددذر فددي تددر   ،ألن النسدديان نددادر وينسددب صدداحبه يلددى تفددريط

أندده  ددالم حوم فير ددر معدده علددى اددول   والطريددق الثدداني ،المتابعددة بدده

أمدا  ،تر يحده (4)وااتضى ييدراد المحدرر ،ويراعي ترتيب نفسه في اول  

                                                           

والن م  ، (21 2روضة الطالبين للنووي ) :( ح ار النووي والدميري. انظر1)

 (.508 2الوهاج للدميري )

 (.571 4الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.22 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

 (.72( المحرر للرافعي )ص4)
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ويطدالا األ ثدرين  ،فهو  ال حام ،لو أدر  الس ود في حال ايام اسمام

ولدو اسدتمر نسديانه حتدى سد د  ،ريقين فدي الصدورتينيقتضي طرد الط

فالددذي ينباددي أندده ال تبطددل الصددالو  (1)اسمددام فددي الثانيددة. اددال السددب ي

وين  ان اد حصل التخل   ،ويحصل له ر عة ملفقة يذا س د مر اسمام

 بأربعة. 

السد ود حتدى ر در اسمدام فلدم يم نده  ،يذا  حم في سدائر الصدالو  فرع

 وايددل ،القددولين فددي ال معددة [ب83]ب فالمددذهب أندده علددى ،فددي الثانيددة

  . (2)يراعي ترتيب نفسه اطعا   وايل ،ير ر معه اطعا  

                                                           

 الحربي. تحقيق  أمينة ، (385 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.24 2( انظر: روضة الطالبين للنووي )2)
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 باب صالو الخو  

 حم جم يل ىل مل خل} فيهدددددددا اولددددددده تعدددددددالى األصددددددل

فهددو سددبب فددي  ،(2)صددالو الخددو  باس مدداع والمددراد ،اآليددة ( 1) {خم

 ،يذا أايمت  ماعة  انت ال تحتمل فدي غيدرر ،احتمال أمور في الصالو

ومددا ورد أن صددالو الخددو   ،ف مددا فددي حددال األمددن ،أمددا عدددد ر عاتهددا

ومشددروعيتها  ، معددا  بددين األحاديددثمعنددار للمددأموم مددر اسمددام  ،ر عددة

صدلوها فدي مدواطن بعدد رسدول ه  ألن  ماعة من الصحابة  ًبااية

(3). (4)رويددت صددالو الخددو  علددى سددتة عشددر نوعددا   هااي أنااواع قولااه، 

األول أن يكون العادو فاي  قوله .اختار الشافعي منها ما ذ رر المصن 

[هدي ب70]أ  األندواعألن  ًوفيده تسداهل ،(5) ذا عبر فدي الدو ي  القبلة

فد ذا  دان  ،ال األحدوال التدي تفعدل فيهدا ،الصلوات المفعولة في األحوال

العدو في  هة القبلة وأراد اسمام أن يفعل هذر ال يفية اشدترط أن ي دون 

وأن ال ي ددون بيددنهم وبددين  ،لدديم ن  علهددم فددراتين ،فددي المسددلمين  ثددرو

ين اإلماام القاوم صاف  فيرتاب  قولاه .ولم يذ رهما المصدن  ،العدو ساتر

فيصدددلون معددده يلدددى أن ينتهدددي يلدددى  ،أي يحدددرم بدددال مير ويصااالي بهااام

فاإذا  ،وحرس صف هسجدتي فإذا سجد سجد معه صف   قوله .االعتدال

وساجد معاه فاي الثانياة مان حارس  ،سجد من حارس ولحقاوه ..قاموا

شهد بالصفين تسجد من حرس و ..فإذا جلس ،وحرس اآلخرون ،أولا 

أندده فددي الر عددة األولددى يسدد د  محتمددل ل يفيددات يحددداها المدده  ،وساالم

 ،وفددي الر عددة الثانيددة يتددأخر الصدد  المقدددم ،الصدد  المقدددم ثددم المددؤخر

م الدذي  دان مدؤخرا  ثدم المددؤخر ويتقددم الصد  المدؤخر ثدم يسد د المقددد  

                                                           
 .102سورو النسار ( 1)

 ، (198 4و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (405 4الم موع للنووي ) :( انظر2)

 (.510 2والن م الوهاج للدميري )

 (.151 4شرح النووي على مسلم ) :( انظر3)

 (.139 3طرح التثريب ألبي  رعة العرااي ) :( انظر4)

 (.79( الو ي  للا الي )ص5)
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بشددرط  ،(2)وسددنن أبددي داود (1)وهددي فددي صددحيا مسددلم ،الددذي  ددان مقدددما  

أن  والثانيددة ، ددل واحددد  بددين ر لددين ذ  وينف دد ،عدددم ال يددادو علددى خطددوتين

 ،ويتقددم الصد  األول بالسد ود فدي األولدى ،يثبت  ل ص  فدي م انده

أن يسد د الصد  المدؤخر أوال  فدي الر عدة  والثالثدة ،ويتأخر في الثانيدة

والدثالث  دائ و  مدا دل  ،وفي الثانيدة بدالع س ،ويحرس المقدم ،األولى

 ،(3)ي صححه في  وائدد الروضدةوهو الذ ،عليه تن ير المصن  للص 

قدددم الصدد  األول توأفضددلها  ،(4)ور حدده الرافعددي فددي الشددرح الصدداير

الحراسدددة بالصددد   (5)واختدددار الشدددافعي ،بالسددد ود فدددي الر عدددة األولدددى

فو هدان أاربهمدا يلدى لفدظ  ،ويذا الندا بده ،ألنهم أارب يلى العدو ًاألول

 ،(6)أفضدددل مال مدددة  دددل واحدددد م انددده وبددده ادددال العراايدددون ،الشدددافعي

أن الحراسددددة  (8)والصددددحيا المنصددددوص ،أن المقدددددم أفضددددل (7)والثدددداني

ألن الر دوع ال يمندر مدن  ًوأن ال مير ير عون معه ،مختصة بالس ود

وهااذه  قولااه .يحرسددون فددي الر ددوع أيضددا   (10)وايددل .(9)النظددر والحراسددة

                                                           

باب صالو  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (150 4( صحيا مسلم )1)

 (.840برام ) ، الخو 

برام  ، باب صالو الخو  ،  تاب الصالو ، (11 2( سنن أبي داود )2)

(1236.) 

 (.50 2( روضة الطالبين للنووي )3)

 مخطوط"."ب[182 1( الشرح الصاير للرافعي ]4)

 (.248 1( األم للشافعي )5)

 (.51 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (629 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.423 4الم موع للنووي ) :( االه المسعودي والصيدالني والا الي. انظر7)

 (.248 1( األم للشافعي )8)

 (.50 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (630 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

فتا  :( ح ى أبو الفضل بن عبدان: أن من األصحاب من اال به. انظر10)

و فاية النبيه البن  ، (422 4والم موع للنووي ) ، (630 4الع ي  للرافعي )

 (.224 4الرفعة )
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 ،(1) مدددا عبدددر بددده الشدددافعي ،أي نحوهدددا بعسااافان صاااالة رساااول هللا 

ألن  ًيت بددذل م  س دد ، انددت اريددة  امعددة ،م ددة والمدينددةبددين  وعسددفان

ولو حرس فيهما فرقتا صف  قوله .(2)السيول تعسفها أي متسلطة عليها

علدى  واحدد   أي ي دو  أن يحدرس فدي الدر عتين فراتدان مدن صد   جاز 

وكااذا فرقااة فااي  قولااه .وهددو الحراسددة ،لحصددول المقصددود ًالتندداوب

واحددو صدحت صدالتهم علدى  أي يذا حرس في الر عتين طائفدة   األصح

ألن  ًال تصدا (4)والثداني ،ألنده ادد ال يتأهدل للحراسدة غيدرهم ً(3)األصا

 قولاه .فدال يحتمدل ال يدادو عليده ،النص ورد في ذل  القدر مدن التخلد 

أي ي علهدم  الثاني أن يكون في غيرها فيصالي مارتين كال مارة بفرقاة  

فددي و دده  فراددة   ،فددراتين يذا  ثددروا بحيددث ت ددون  ددل فراددة تقدداوم العدددو

سوار  انت ر عتدين  ،يصلي بها  مير الصالو ويسلم بهم وفراة   ،العدو

فيصلي بهدم  ،وتأتي الثانية ،أو ثالثا  أو أربعا  ثم يذهبون يلى و ه العدو

والصددالو  ددذل   ددائ و بايددر  ،ولهددم فريضددة ،مددرو ثانيددة ت ددون لدده نافلددة

وفدي المسدلمين  ،ندب يذا  ان العدو فدي غيدر  هدة القبلدةتوينما  ،خو   

 بابطن نخال وهذه صاالة رساول هللا  قوله . ثرو وخافوا ه وم العدو

وهي ذات الراداع  ،(1)موضر من ن د وبطن نخل (5)ثبتت في الصحيحين

                                                           

 (.247 1( األم للشافعي )1)

وهي بلدو  ، وآخرر نون ، وفار وأل  ، بضم العين وس ون السين :( عسفان2)

وهي م مر ثالث  ،  يال من م ة شماال على الطريق يلى المدينة 80على 

 :وآخر يلى  دو. انظر ، وابيله يلى م ة ، طرا م فلتة اآلن: طريق يلى المدينة

وأطلس الحديث النبوي لشواي  ، (121 4مع م البلدان ليااوت الحموي )

المعالم ال ارافية في السيرو النبوية لعاتق الحربي  ومع م ، (269يبراهيم )ص

 (.208)ص

 (.51 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (631 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

والن م  ، (631 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والدميري انظر4)

 (.513 2الوهاج للدميري )

 ، باب غ وو ذات الرااع ،  ي تاب الماا ، (115 5( صحيا البخاري )5)

 ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (152 4وصحيا مسلم ) ، (4136برام )

 (.843برام ) ، باب صالو الخو 
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 ،أي و دده العدددو أو تقااف فرقااة فااي وجهااه قولااه .مددن أرض غطفددان

فااإذا قااام للثانيااة فارقتااه وأتماات وذهباات إلااى  ،ركعااةا  ويصاالي بفرقااة  

فااإذا جلااس  ،صاالى بهاام الثانيااةفوجاااء الواقفااون فاقتاادوا بااه  ،وجهااه

وهذه صاالة رساول  ،ولحقوه وسلم بهم ،قاموا فأتموا ثانيتهم..للتشهد

أيضدددا  مدددن روايدددة سدددهل بدددن أبدددي  (2)متفدددق عليدددهباااذات الرقااااع  هللا 

وذلددد  يذا  اندددت الصدددالو صدددبحا  أو  ،وهدددي الندددوع الثالدددث ،(3)¢ثمدددةح

[اام للثانية على أن المسدتحب للطائفدة أ84 بف ذا] ونبه بقوله ،مقصورو

ال عنددد رفددر رأسدده مددن السدد دو  ،نيددة المفاراددة بعددد االنتصدداب ،األولددى

روايدة ابدن  ،وأتمدت وأخدرج بقولده ،ولو فاراور عند الرفر  دا  ،الثانية

يلدى و دده  -يذا ادام يلدى الثانيدة- ،وهدي ذهداب الطائفدة األولددى ،(4)¢عمدر

فد ذا  ،فتصلي معه ر عته الثانيدة ،األخرىوت ير  ،تة  سا  العدو مصلية  

وأتموهدا  ،و ار األولون يلدى م دان الصدالو ،سلم ذهبت يلى و ه العدو

و دارت الطائفدة األخدرى يلدى م دان  ،وذهبوا يلى و ده العددو ،ألنفسهم

                                                                                                                                                             

 ، :  مر نخلة: وهي ارية اريبة من المدينة على طريق البصروَبْطن  نخل (1)

ا  للقاصد يلى م ة ، قبينهما الطر  على الطري شمال  ، وهو بعد أبرا الع  

والحنا ية تقر يمين  ، أو هي اريبة منها ، وهي تسمى اآلن الحنا ية ، المدينة

وعلى الطريق ال ديد السرير تقر على يسارر على  ، ااصد القصيم من المدينة

 ، (450 1مع م البلدان ليااوت الحموي ):(  يلو متر تقريبا . انظر100بعد )

ومع م المعالم ال ارافية  ، (179وأطلس الحديث النبوي لشواي يبراهيم )ص

 (.318في السيرو النبوية لعاتق الحربي )ص

 ، باب غ وو ذات الرااع ،  تاب الماا ي ، (114 5( صحيا البخاري )2)

 ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (152 4وصحيا مسلم ) ، (4131برام )

 (.841ام )بر ، باب صالو الخو 

واد حد ث عنه  ، ( سهل بن أبي حثمة بن ساعدو األنصاري  األوسي  3)

ومحمد بن مسلمة. روى عنه ابنه  ، بأحاديث. وحد ث أيضا عن  يد بن ثابت

ايل:  ان لسهل  ، وغيرهم ، وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة ، محمد

 :أول خالفة معاوية. انظرمات في  ، سبر سنين أو ثمان سنين‘ عند موت الن بي  

 (.163 3اسصابة البن ح ر ) ، (661 2االستيعاب البن عبدالبر )

باب غ وو  ،  تاب الماا ي ، (114 5( أخر ها البخاري في صحيحه )4)

 تاب صالو  ، (149 4و مسلم في صحيحه ) ، (4132برام ) ، ذات الرااع

 (.839برام ) ، باب صالو الخو  ، المسافرين واصرها
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وما   م بده مدن  ،ممتنعه (2)وفي اول ،ف نها مفضولة ،(1)وأتموا ،الصالو

ابيدل  (4)والثداني ،(3)للتشهد هدو أظهدر األادوالمفاراة الثانية عند ال لوس 

فعدل أيضدا  فيمدا يذا  دان العددو فدي وهذر ال يفية ت   ،بعدر والثالث ،السالم

 قولاه .وبينهم وبين المسلمين حائل يمتنر رؤيتهم لو ه موا ، هة القبلة

وال يأتي  ،ألنها أعدل بين الطائفتين ًواألصح أنها أفضل من بطن نخل

أن صددالو بطددن  (5)والثدداني ،المفتددرض خلدد  المتنفددل فيهددا خددال  صددالو

ويقرأ اإلمام  قوله .مةتاليحصل ل ل طائفة فضيلة  ماعة  ًنخل أفضل

اد علم مما سدبق  يؤخر لتلحقه وفي قول ،ويتشهد ،في انتظاره الثانية

 ،ليحضددر يليدده ًمددرو  فددي ايامدده ،أن اسمددام ينتظددر الفراددة الثانيددة مددرتين

هل يقرأ  واختل  األصحاب ،من الر عة الثانية غليفر ًومرو في تشهدر

فدي القدرارو  أصدحها علدى طدرا ؟في االنتظار األول ويتشهد في الثاني

ادرأ  فد ذا  داروا ،يقدرأ الفاتحدة والسدورو بعددها (6)أظهرهمدا ،على اولين

ال يقدرأ بدل يشدتال  (7)والثداني ،من السورو اددر الفاتحدة وسدورو اصديرو

فلدو لدم ينتظدرهم وأدر دور فدي  ،ويقرأ بعد لحواهم ،بما شار من األذ ار

القطددر بأندده ال يددؤخرر  وأصددحها فددي التشددهد ،الر ددوع أدر ددوا الر عددة

لددئال يخددص الثانيددة  ًخالفددا  لمددا فددي ال تدداب مددن ح ايددة القددولين فيهمددا

ا  قولااه .(8)ويذا النددا ال يتشددهد اشددتال بالددذ ر ،بالتشددهد فااإن صاالى مغربااا

 ًوهاو أفضال مان عكساه فاي األظهار ،ركعاةفبفرقة ركعتين وبالثانياة 

                                                           

منحة  :انظر¢. ( هذر هي الصفة األخرى التي دل عليها حديث ابن عمر 1)

 (. 94 4العالم لعبده الفو ان )

 (. 344 1( ح ار في حاشية عميرو )2)

 (. 639 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.508 2( ح ار العمراني في البيان )4)

والن م الوهاج  ، (419 4الم موع للنووي ) :( وهو اول أبي يسحاا. انظر5)

 (. 515 2للدميري )

 (.637 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.153 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )7)

 (.412 4الم موع للنووي ) :( انظر8)
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الع ددس  (2)أ[الثدداني71 أو] ،(1)فالسددابق أولددى بدده ،ألن التفصدديل البددد مندده

وينتظر في تشهده أو قيام  قوله . برا  للثانية عن فضيلة التحرم ،أولى

أي يذا صددلى بدداألولى ر عتددين مددن  وهااو أفضاال فااي األصااح ،الثالثااة

لحصول  ًاألول أو ايام الر عة الثالثةانتظر الثانية في تشهدر  ،المارب

وهدو  ،ل ن انتظارهم في القيام أفضل فدي األظهدر ،المقصود ب ل منهما

وعلى هذا في تأخيرر القرارو  ،ألنه مبني على التطويل ً(3)نصه في األم

علدى أن االنتظدار فدي  (4)وندص فدي المختصدر ،للحواهم الخال  المتقدم

 ، ما أدر تهدا الطائفدة األولدى ،أولهاليدر وا الر عة من  ًالتشهد أفضل

أو رباعياااة فبكااال  قولاااه .ف دددان الالئدددق باصدددطالحه التعبيدددر بددداألظهر

أي بأن أرادوا استمام في السفر أو وار الخو  في الحضدر أو  ركعتين

ألندده موضددر  ً(5)بددال خددال  ويتشددهد ب ددل طائفددة   ،فيمددا دون ثالثددة أيددام

فيده  ؟األول أو القيدام الثالدثوهل األفضل االنتظار في التشهد  ،تشهدهم

أي وفاراتده  دل مدن  فلاو صالى بكال فرقاة ركعاة قوله .الخال  السابق

وهددو منتظددر فراغهددا وم ددير  ،ت ثالثددا  وسددلمتوصددل   ،الثالثددة األولددى

صاحت  قولاه .األخرى وانتظر الرابعة في التشهد حتى أتموا وسلم بهدم

ب طالدة القيدام والقعدود ألن االنتظار ينمدا هدو  ًصالة الجميع في األظهر

 وينمددا ااتصددر النبددي  ،و ددل هددذا ال يبطددل الصددالو ،والقددرارو والددذ ر

 ،ج يلدى  يدادو  اداولعلده لدو احتد ،ألنه الذي احتاج يليه ًعلى انتظارين

فهدو  فعلده فدي  ،فد ن لدم ت دن حا دة ،شرطه الحا دة (6)ولذل  اال اسمام

عدددم  (8)المهددذبل ددن صددحا فددي شددرح  ،(7)وتبعدده فددي المحددرر ،األمددن
                                                           

 (.638 4وفتا الع ي  للرافعي ) ، (512 2البيان للعمراني ) :( انظر1)

و فاية  ، (425 2بحر المذهب للروياني ) :اسمالر. انظر( وهو نصه في 2)

 (.516 2والن م الوهاج للدميري ) ، (214 4النبيه البن الرفعة )

 (.244 1( األم للشافعي )3)

 (.200 1( نقله عنه الشيرا ي في المهذب )4)

 (.55 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (416 4الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (. 579 2مطلب لل ويني )( نهاية ال6)

 (.73( المحرر للرافعي )ص7)

 (. 416 4( الم موع للنووي )8)
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صدحة صدالو  (1)والقول الثاني ،فلذل  حذفه في المنهاج ،اشتراط الحا ة

 (2)والثالدث ،ألن الدثالث فداراوا بايدر عدذر ًاسمام والطائفة الرابعة فقدط

وصدحة  ،بطالن صالو اسمام باالنتظار الثاني الواار في الر عدة الثالثدة

 ،ابددل طريددان المبطددلألنهمددا فاراتددا  ًصددالو الطائفددة األولددى والثانيددة

 ،وبطدددالن صدددالو الثالثدددة والرابعدددة ين علمدددوا بطدددالن صدددالو اسمدددام

بطددالن صددالو اسمددام باالنتظددار الثالددث الوااددر فددي الر عددة  (3)والرابددر

وبطدددالن صدددالو الرابعدددة ين  ،ألنددده ال ائدددد علدددى االنتظدددارين ًالرابعدددة

 فرقاااة   كااال   وساااهو   قولاااه .بطدددالن صدددالو ال ميدددر (4)والخدددامس ،علمدددت

بعدض الطائفدة  افسده ،يعندي يذا فدرا اسمدام فدراتين في أولهم محمول  

فددال  ،األولددى أو بعددض الطائفددة الثانيددة فددي الر عددة األولددى حملدده اسمددام

وكااذا ثانيااة  قولااه .ا  وح مددا  مقتدددون فددي أوالهددم حس دد مألنهدد ًيسدد دون

أي يحمددل اسمددام سددهو الطائفددة الثانيددة فددي الر عددة  الثانيااة فااي األصااح

بددل ح ددم  ،ألنهددا يذا اامددت يلددى الثانيددة ال مفاراددة ًة علددى األصدداالثانيدد

ألنهم منفدردون بهدا  ًال (5)والثاني ،وهو منتظرها ،القدوو منسحب عليها

وهذا الخال  على األظهر أن الطائفة الثانية تقدوم للر عدة الثانيدة  ،حسا  

فأمددددددا علددددددى القددددددول بددددددأنهم يقومددددددون  ،يذا  لددددددس اسمددددددام للتشددددددهد

فسددددهوهم فددددي الثانيددددة غيددددر محمددددول اطعددددا   ،[سددددالمهب84بعددددد]ب 

أي ف ندده ال يحمددل سددهوها فيهددا بددال  ل ثانيااة األولااى قولااه .(6) المسددبوا

أمدا  ،ألنها اد انقطعت عن اسمدام حقيقدة وح مدا  بنيدة المفارادة ً(7)خال 

فددي الر عددة األولددى مددن  افيحمددل سددهو مددن سدده ،يذا فددراهم أربددر فددرا

                                                           

 ، (515 2البيان للعمراني ) :انظر ، ( ح ار العمراني والرافعي والنووي1)

 (.417 4والم موع للنووي ) ، (641 4وفتا الع ي  للرافعي)

روضة الطالبين للنووي  :( وهو مح ي عن  مهور األصحاب. انظر2)

(2 56.) 

 (.640 4فتا الع ي  للرافعي ) :( االه ابن سريج. انظر3)

 (. 56 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )4)

 (.519 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )5)

 (.59 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (645 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.519 2اج للدميري )( انظر: الن م الوه7)
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وثانيده  ،الرابعدة  ثانيدة الثانيدة ةوثانيد ،المصدن ويشمله عبارو  ،األربر

أي سدهو  وسهوه في األولى يلحق الجمياع قوله .البوااي  ثانية األولى

فيسد د المفداراون فدي آخدر  ،اسمام في الر عدة األولدى يلحدق الطدائفتين

حددال انتظددارهم  اولددو سدده ،وتسدد د الثانيددة معدده آخددر صددالته ،صددالتهم

وفي الثانية ل  قوله .يذا لم يس د اسمام ويس دون ،(1)لحقهم في األصا

ألنهم فاراور  ًوهم الفراة األولى ،أي األشخاص األولين يلحق األولين

 (2)[صدفة]أي فدي  سن حمل السالح في هذه األنواعوي   قوله .ابل السهو

 ولقولددده تعدددالى ،وذات الراددداع احتياطدددا   ،وبطدددن نخدددل ،صدددالو عسدددفان

ل ن لو تر ه  ،لظاهر األمر ًيجب قولوفي  ، ( 3) {حنخن جن}

 ،(5)أصحها علدى هدذين القدولين والخال  طرا ،(4)لم تبطل صالته اطعا  

وأن ال يمندر بعدض أر دان  ،اهرا  طدأن ي دون السدالح  ول ريانه شروط

 خدوذو تمندر مباشدرو ال هدة للمصدلي  ،فلو  ان ن سا  أو مائعدا   ،الصالو

فد ن  دان ظداهرا  و دب  ،وأن ي ون الخطدر بتر ده محدتمال   ،حرم حمله

 دذا  ،ف ن خدا  أن يدؤذي بده أحددا   درر ،وأن ال يتأذى به الاير ،الحمل

بل يحرم أن يحقق ذل  أو  (8)اال األسنوي ،(7)تبعا  للرافعي (6)في الروضة

بل لدو وضدر السدي   ،ليس الحمل متعينا   (9)واال اسمام ،غلب على ظنه

وهو محمول  ان  ، مدها يليه ،و ان مد اليد يليه في السهولة ،بين يديه

  .ذل  في ح م الحمل اطعا  

                                                           

 (.519 2( والن م الوهاج للدميري )645 4( انظر: فتا الع ي  للرافعي )1)

 ب"."( في نسخة2)

 .102سورو النسار ( 3)

 (. 60 2( انظر: روضة الطالبين للنووي )4)

 (. 423 4الم موع للنووي ) :( باتفاا األصحاب. انظر5)

 (. 59 2( روضة الطالبين للنووي )6)

 (. 643 4( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.417 3( المهمات لدسنوي )8)

 (. 589 2( نهاية المطلب لل ويني )9)
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أن لهدم أن  (1)فالمدذهب ،يذا وافق الخو  في الحضدر يدوم ال معدة  فرع

أن يخطدب ب مديعهم ثدم  يصلوها على هيئة صالو ذات الرااع بشرطين

ف ن نقصت  ،فصاعدا   ،وأن ت ون الفراة األولى أربعين ،يفراهم فراتين

وال يضدر نقدص الثانيدة عدن األربعدين  ،عن األربعدين لدم تنعقدد ال معدة

وت هر األولى فدي ثانيتهدا دون الثانيدة وياامتهدا  صدالو  ،(2)على األصا

وال ي و   صالو بطن نخل يذ ال يقام  معة بعد  ،عسفان أولى بال وا 

  . معة

أي يختلط بعضهم ببعض  وال يتم ندوا مدن  الرابع أن يلتحم القتال قوله

أي وين لدم يلتحمدوا بدأن يخدافوا أن يحمدل العددو  أو يشتد الخوفتر ه 

ا ويعذر انقسموا فراتين  عليهم يذا ا وماشيا قوله فيصلي كيف أمكن راكبا

اددال  ، ( 3) {منىن خن حن جن يم} لقولدده تعددالى فااي تاارك القبلااة

أن  (5)فدي المهمداتو ،(4)((مسدتقبليهامسدتقبلي القبلدة وغيدر |)) ¢ابن عمر

 ،(6)روار عددن النبددي ¢ الشددافعي نددص فددي الرسددالة علددى أن ابددن عمددر

 ،وينما يعذر في تر  القبلدة بسدبب العددو ،وليس لهم التأخير عن الوات

وكاذا  قولاه .(7)وطدال ال مدان بطلدت صدالته ،فلو انحدر  ل مداح الدابدة

األفعدددال ال ثيدددرو  الضدددربات  األعماااال الكثيااارة لحاجاااة فاااي األصاااح

أنده  (8)فاألصدا ،ف ن احتداج ،لم يحتج يليها والطعنات المتوالية مبطلة ين

                                                           

 (. 419 4الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (. 57 2روضة الطالبين للنووي ) :( وبه اطر البندني ي. انظر2)

 .239سورو البقرو ( 3)

باب اوله  ،  تاب تفسير القرآن ، (31 6( أخر ه البخاري في صحيحه )4)

 (.4535برام ) ، {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ} :تعالى

 (.418 3( المهمات لدسنوي )5)

ذ ر ذل  يال عن رسول ¢ اال نافر: ال أرى عبد ه بن عمر"¬:( اال مال 6)

 (.31 6صحيا البخاري ) :انظر"¢ه 

 (.99 1و فاية األخيار للحصني ) ، (646 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

 (.521 2و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (427 4الم موع للنووي ) :( انظر8)
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ال  (1)وايددل ،وهددو المشددي وتددر  االسددتقبال ،يعددذر اياسددا  علددى مددا ورد

وأبددددديا تدددددر   ،ألن اآليدددددة وردت فدددددي المشدددددي والر دددددوب ًيعدددددذر

اددال  .فمددا عددداها علددى المنددر ،¢لقددول ابددن عمددرً ب[71 أاالسددتقبال]

ونقلدده المدداوردي عددن  ،وغيرهددا ،وهددو المنصددوص فددي األم (2)األسددنوي

 ،ح دار العراايدون عدن ظداهر الدنص (3)وفدي الروضدة ،انتهى ،ال مهور

لعمددوم الحا ددة يليدده ال فددي  ًيعددذر فددي الضددرب فددي األشددخاص (4)وايددل

  .(5)ومنهم من ح ى الخال  أاواال   ،لندورر ًالشخص الواحد

أنده ين اددر  فالمدذهب ،فر دب ،يذا حدث خو  فدي أثندار الصدالو  فرع

 ،فر ددب احتياطددا  و ددب االسددتئنا  ،علددى القتددال ويتمددام الصددالو را ددال  

 ،وين صدلى را بدا  صدالو شددو الخدو  ،وين اضطر يلدى الر دوب بندى

 ن فدد ،أندده يبنددي بشددرط أن ال يسددتدبر فددي ن ولدده فالمددذهب ،فددأمن وندد ل

واتفقدوا علدى  وفيها ،متفق عليه (6)اال من  وائدر ،استدبر بطلت صالته

وعلدى أنده يذا أمدن و دب  ،ال راهة يذا انحر  في ن وله يميندا  وشدماال  

  .ف ن أخر بطلت صالته ،الن ول في الحال

ويلقاى الساالح  قوله .لعدم الحا ة يليه ًأي ف نه ال يعذر ل صياح قوله

وخيددر فددي  ،أي دمددا   ثيددرا  ين اسددتانى عندده تصددحيحا  للصددالو إذا دمااي

 قولاه .و علده فدي ارابده تحدت ر ابده ،بدين يلقائده (8)والروضدة (7)الشرح

ألن  ًول قضااء فاي األظهار ،أمساكه ،أي احتاج يلى يمسا ه فإن عجز

وهددذا االدده  ،تلطدد  السددالح بالدددم مددن األعددذار العامددة فددي حددق المقابددل

                                                           

 (.647 4فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار العراايون وغيرهم. انظر1)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (261 1(  افي المحتاج لدسنوي )2)

 (.61 2( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.428 4الم موع للنووي ) :( ح ار الخرسانيون. انظر4)

 المر ر السابق. :( منهم الا الي في البسيط. انظر5)

 (.64 2( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.428 4( الم موع للنووي )7)

 (.61 2( روضة الطالبين للنووي )8)
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ي ددب لندددور الحالددة  والثدداني ،أندده األادديس (2)المحددرر واددال فددي ،(1)اسمددام

 (3)واددال فددي شددرح المهددذب ،وهددو المنصددوص ،المقتضددية لهددذا الحمددل

فتعبيددر المصددن  بدداألظهر مخددال   ،القطددر بدده ظدداهر  ددالم األصددحاب

إن عجاز عان فا قولاه .ومتعقب بتدر يا غيدر المنصدوص ،الصطالحه

 (4)ولمددا روى مسددلم ،[للضددروروأ85أومددأ أي بهمددا]ب  ركااوع أو سااجود

ويذا  ان الخو  أ ثر من ذل  يصلي را بدا  أو )) ¢في حديث ابن عمر

دل  والساجود أخفاض قولاه .((اائما  يدومئ ييمدار أي مدن الر دوع ليحص 

واللفظددان منصددوبان بتقدددير  عددل أي و عددل السدد ود  ،التمييدد  بينهمددا

  .(5) ذا صرح به المحرر ،أخفض من الر وع

ي و  ااتددار بعضدهم بدبعض فدي هدذر الحالدة مدر اخدتال  ال هدة   فرع

 المصلين في ال عبة وحولهها وال ماعة فيها أفضل من االنفراد  حالدة 

 .(6)األمن

وي ددو  صددالو الخددو   ،أي صددالو شدددو الخددو  ولااه ذا النااوع قولااه

فااي كاال قتااال  قولااه .(1()7)واددد صددرح بهمددا ال ر دداني ،األولددىبطريددق 

                                                           

 (.594 2( نهاية المطلب لل ويني )1)

 (.74( المحرر للرافعي )ص2)

 (.428 4الم موع للنووي )( 3)

باب صالو  ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (149 4( صحيا مسلم )4)

 ، ف ذا  ان خو  أ ثر من ذل  فصل  را با  :))ولفظه ، (839برام ) ، الخو 

.))  أو اائما  تومئ ييمار 

 (.74( المحرر للرافعي )ص5)

محتاج للرملي ونهاية ال ، (580 1ماني المحتاج للشربيني ) :( انظر6)

(2 370.) 

أحد  ، الحافظ ال بير ، ويعر  بابن القطان ، ( عبد ه بن عدي ال ر اني7)

وأمم ال يحصون  ، وأبي يعلى الموصلي ، سمر من: النسائي ، األئمة األعالم

و ان  ، وأبو سعد الماليني ، وروى عنه خلق منهم: أبو العباس بن عقدو ،  ثرو

ال امل :"و تاب ، االنتصار على مختصر الم ني""له  تاب: ، مصنفا  حافظا  

على  ، واال الحافظ ابن عسا ر:  ان ثقة ، في معرفة الضعفار والمترو ين"
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ألن المندر منده فيده  ًأي ال يثدم فيهمدا وا بدا   دان أم ال وهزيمة مبااحين

 ،والعادلددة فددي اتددال الباغيددة ،(2)وذلدد   القافلددة فددي اتددال القطدداع ،ضددرر

ولددو اصددد نفددس ر ددل أو  ،وه يمددة المسددلم عددن الثالثددة دون االثنددين

ولدو  ،اشتال بالدفر صلى هذر الصدالوف هريمحر أو أو نفس غير هريمح

ألن  ًويال فقدوالن أظهرهمدا  وا هدا ،ف دذل  ،و ان حيواندا   ،اصد ماله

وهارب ماان  قولاه .(3)عدن الدنفس  الددذب   ،الدذب بالقتدال عدن المدال  دائ 

أي ال يختص  وخوف حبس   ،عند اإلعسار وغريم   وسبع   وسيل   حريق  

وال  ،فدي هدذر األمدور يذا لدم يم نده المندربل ي و   ،هذر الصالو بالقتال

للضرر الحاصل من تر هدا وأخدرج بخدو  الحدبس مدا  التحصن بشير  

ولو  ان عليه  ،يذا صداه المستحق على يعسارر أو  انت بينته حاضرو

لدده أن يهددرب ويصددلي  ،ير ددو العفددو عندده يذا سدد ن الاضددب اصدداص  

وال يعدادو  ، دوا  الهدرب (4)صالو شدو الخو  في هربه واستبعد اسمام

أي منددر صددالو  واألصااح منعااه قولاه .(5)فدي هددذر المسددائل علددى المددذهب

وخدا   ،أي ضداا وادت واوفده لمحارم خااف فاوت الحاجشدو الخدو  

وألن واتهدا  ،ألن الصالو أفضل مدن الحدج ًفوت الحج ين صلى متم نا  

 ،لي مر بدين الحدج والصدالو ًيصلي صالو شدو الخو  وايل ،(6)مضيق

 ،فعلدى األصدا ،(7)وصححه الشي  ع  الدين بدن عبدالسدالم فدي القواعدد

وعلدى  ،ألنهدا آ دد منده ًيصلي على األرض مسدتقرا  ويفدوت الحدج ايل

                                                                                                                                                             

وطبقات  ، (283 1طبقات ابن  ثير ) :ر(. انظر365توفي سنة ) ، لحن فيه

 (.380 1الحفاظ للسيوطي )

ونهاية المحتاج للرملي  ، (580 1ماني المحتاج للشربيني ) :انظر (1)

(2 370.) 

 اطاع الطريق.  :( أي2)

 (. 62 2ورضة الطالبين للنووي ) ، (648 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.599 2( نهاية المطلب لل ويني )4)

 (.429 4والم موع للنووي ) ، (651 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 ، (63 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (650 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.523 2والن م الوهاج للدميري )

 (.68 1( اواعد األح ام للع  بن عبدالسالم )7)
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يدؤخر الصدالو ويدذهب يلدى  وايدل ،يلى تر يحه (1)ومال الرافعي ،الفور

 (3)وفدي ال فايدة ،ألن اضار الحدج صدعب ً(2)وصححه المصن  ،عرفات

أي يذا  ظنوه عادواا فباان ولو صلوا لسواد   قوله .تحتمأن هذا التأخير م

 ،فصدلوا صدالو شددو الخدو  ،فظندور عددوا   ،أو يبدل   رأوا سوادا   شد ر  

ألنده تدر  فدي صدالته فروضدا   ًفبان الحال وغياره قضاوا فاي األظهار

 ،لقيدددام الخدددو  عندددد الصدددالو ًال (5)والثددداني ،(4)بسدددبب هدددو مخطدددئ فيددده

وهي تدل على  ،يعني صالو شدو الخو  ولو صلوها (6)وعبارو المحرر

وبددده صدددرح  ،(7)أنهدددم يذا صدددلوا صدددالو الخدددو  ال يعدددادو علددديهم اطعدددا  

وصلوا صدالو شددو الخدو  ثدم بدان أنده  ،ولو تحققوا العدو ،(8)الماوردي

 ،(9) ان دونهم حائل من خندا  أو نار  أومدار  و دب القضدار فدي األظهدر

  .لتقصيرهم بتر  البحث ًاطعا   (10)وايل

 

  

                                                           

 (.650 4( فتا الع ي  للرافعي )1)

-429 4( اختلفت عبارو النووي في هذر المسألة فصحا في الم موع )2)

وفي  ، وصحا في المنهاج ، الصالو ويذهب يلى عرفات(: أن يؤخر 430

 (: أن يصلي على األرض مستقرا  ويفوت الحج.63 2روضة الطالبين )

 (.209 4(  فاية النبيه البن الرفعة )3)

وروضة الطالبين للنووي  ، (600 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر4)

(2 63.) 

مختصر الم ني  :ا ي. انظرور حه الشير ، ( نقله الم ني عن اسمالر5)

 (.42 1والتنبيه للشيرا ي ) ، (123 8)

 (.74( المحرر للرافعي )ص6)

 (.251-250 1( نص عليه الشافعي في األم )7)

 (.1072 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 8)

 (.63 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (652 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

 (.42 1ا ي )التنبيه للشير :( انظر10)
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 فصل ]فيما يجوز لبسه وما ل يجوز[ 

أي  لبسده والتاطيدة  وغياره يحرم على الرجل استعمال الحرير بفارش  

لمددددا روى  ًواالسددددتناد يليدددده و علدددده سددددترا  أو بطانددددة أو ظهددددارو ،بدددده

عددن لددبس الحريددر  نهانددا رسددول ه )) اددال¢ عددن حذيفددة (1)الشدديخان

 ،ال لدوس يدذ ر مسدلم ولدم ،لفدظ البخداري ((وأن ن لس عليده ،والديباج

نقلدده  ،ي ددو  (2)اددال القاضددي حسددين ،ولددو غطددار بثددوب ثددم  لددس عليدده

 ،عددن صدداحب التهددذيب أيضددا   ددوا  ذلدد  (4)وفددي الروضددة ،(3)السددب ي

وفيهددا عددن اسمددام أن  ،و ددوا  ال لددوس علددى ال بددة المحشددوو بددالحرير

وفي وسدطه  ،ظاهر  الم األئمة  وا  لبس ثوب ظهارته وبطانته اطن

وهدو من در  ،ي و  للر ال ال لدوس علدى الحريدر وايل ،منسوجحرير 

 ًويحاال للماارأة لبسااه قولااه .و دد م فيهددا بتحريمدده علددى الخنثددى ،غلددط

وحرم على  ،أحل الذهب والحرير سناث أمتي )) ولقوله  ،(5)لإل ماع

 قولااااه .وصددددححه ،(8)والترمددددذي (7)والنسددددائي (6)روار أحمددددد ((ذ ورهددددا

وأن للاااولي إلباساااه  ،للسدددر  والخددديالر ًواألصاااح تحاااريم افتراشاااها

وي ب عليده منعده منده  ،ليس له ذل  (9)والثاني ،ألنه ليس م لفا   ًالصبي
                                                           

برام  ، باب افتراش الحرير ،  تاب اللباس ، (150 7( صحيا البخاري )1)

باب تحريم  ،  تاب اللباس وال ينة ، (170 7وصحيا مسلم ) ، (5837)

 (.2067برام ) ، استعمال ينار الذهب والفضة

 (.232 1( التعليقة للقاضي حسين )2)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (414 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.68 2( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.300 2اساناع البن القطان ) :( انظر5)

 (.19521برام ) ، (392 4( مسند اسمام أحمد )6)

 ، باب تحريم الذهب على الر ال ،  تاب ال ينة ، (161 8( سنن النسائي )7)

 ، (377 3سائي )صحيا سنن الن :وصححه األلباني. انظر ، (5148برام )

 (.5163برام )

برام  ، باب ما  ارفي الحرير والذهب ، (217 4( سنن الترمذي )8)

(1720.) 

 (.526 2والدميري في الن م الوهاج ) ، (9 5( ح ار النووي في الم موع )9)
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 ،وال ي دو  بعددر ،ي و  ابل سبر سدنين والثالث ، ايرر من المحرمات

[فددي أ72وهددذر األو دده  اريددة ]أ  ،(1)وصددححه الرافعددي فددي الشددرحين

في دو  يلباسده  ،أمدا فيهمدا ،ومحلهدا فدي غيدر يدومي العيدد ،الحلي أيضدا  

 قلات .(3)صرح به في شدرح المهدذب ،ألنه يوم  ينة ً(2)يياهما بال خال 

لعمدوم  ًاألصح حل افتراشها وبه قطاع العراقياون وغيارهم وهللا أعلام

 ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكاين قوله .الحديث السابق

ولم يذ رر في الروضة  ،(5)والشرحين (4)التقييد باسهال  تبر فيه المحرر

الخدو  علدى العضدو والمنفعدة  (6)ادال األسدنوي ،وال في شدرح المهدذب

والمت ده يلحداا األلدم الشدديد بمدا  ادال ،ومن المرض الشديد مبيا أيضدا  

أو فجاأة  قولاه .ألنه أبلغ من المشقة الحاصلة لصاحب الحدرب ًذ رنار

الفار وفتا بضم  والف أو ،ب[85أي للضرورو]ب  حرب ولم يجد غيره

 ولحاجاة   قولاه .(7)وي و  فتا الفار وس ون ال يم ،الباتة ،ال يم مر المد

أن النبدي )) ¢عدن أندس (8)لمدا فدي الصدحيحين ًودفع قمال   وحكة   كجرب  

 أرخددص لعبددددالرحمن بدددن عدددو  وال بيدددر بدددن العدددوام ƒ  فدددي لدددبس

                                                           

والشرح الصاير للرافعي  ، (35 5( فتا الع ي  للرافعي )1)

 مخطوط"."أ[192 1]

 (.526 2اج للدميري )( انظر: الن م الوه2)

 (. 9 5( الم موع للنووي )3)

 (.75( المحرر للرافعي )ص4)

والشرح الصاير للرافعي  ، (36 5( فتا الع ي  للرافعي )5)

 مخطوط"."أ[192 1]

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (270 1(  افي المحتاج لدسنوي )6)

ضبطها "ل نه في"الوصايا ، وبهذا ضبطها المصن  بخطه :( اال الدميري7)

النهاية في غريب الحديث واألثر البن  :باللاة األولى ف مر بين اللاتين. انظر

 (.527 2والن م الوهاج للدميري ) ، (142 1األثير )

باب ما ي رخص للر ال من  ،  تاب اللباس ، (151 7( صحيا البخاري )8)

 تاب اللباس   ،(183 7وصحيا مسلم ) ، (5839برام ) ، الحرير للح ة

 (.2076برام ) ، باب يباحة لبس الحرير للر ل يذا  ان به ح ة ، وال ينة
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 ،ال ي دددو  لبسددده بسدددبب الح دددة (1)وايدددل ،((الحريدددر لح دددة  اندددت بهمدددا

 ،((بسددبب القمددل او  َغدد َ أرخددص لهمددا فيدده فددي  أنه ))أيضددا   (2)وفيهمددا

ويددخل فدي تعبيدرر  ،(3)واألصا أنده ي دو  لبسده بسدبب حضدرا  و سدفرا  

 ،وعن عيون النداس يذا لدم ي دد غيدرر ،بالحا ة ستر العورو في الصالو

ادال  ،(4)وبه صرح في شرح المهدذب ،و ذا الستر في الخلوو ين أو بنار

وتبددر المصددن  فددي الماددايرو  ،الح ددة بال سددر ال ددرب (5)فددي الصددحاح

أن لددبس الحريددر ينمددا ي ددو  عنددد  (7)وبحددث السددب ي ،(6)بينهمددا الرافعددي

كااديباج ل يقااوم  ولقتااال   قولااه .الح ددة والقمددل والسددفر ا تمدداع الثالثددة

فلو و دد مدا يقدوم مقامده  ،أي في دفر السالح صيانة لنفسه غيره مقامه

 .(9)فارسددي معددرب ،والددديباج ب سددر الدددال وفتحهددا ،(8)فاألصددا التحددريم

بريسام ويحال إلبريسام وغياره إن زاد وزن اإويحرم المركب من  قوله

ألنده ال  ًوكاذا إن اساتويا فاي األصاح ،أي تاليبدا  ل اندب األ ثدر عكسه

العبددرو  (1)وايددل ،يحددرم تاليبددا  للتحددريم (11)والثدداني ،(10)يسددمى ثددوب حريددر

  .بالظهور ال بالو ن

                                                           

 (.257 4( ح ار ابن الرفعة في  فاية النبيه )1)

باب الحرير في  ،  تاب ال هاد والسير ، (42 4( صحيا البخاري )2)

 ،  تاب اللباس وال ينة ، (183 7وصحيا مسلم ) ، (2920برام ) ، الحرب

 (.2076برام ) ، يباحة لبس الحرير للر ل يذا  ان به ح ةباب 

 (.68 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (37 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.180 3( الم موع للنووي )4)

 "ح  ".:مادو ، (1580 4( الصحاح لل وهري )5)

 (.36 5( فتا الع ي  للرافعي )6)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (420 1( االبتهاج للسب ي )7)

 (.529 2والن م الوهاج للدميري ) ، (442 4الم موع للنووي ) :( انظر8)

وتاج العروس لل بيدي  ، (83تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :( انظر9)

 "دبج".:مادو ، (544 5)

 (.529 2والن م الوهاج للدميري ) ، (29 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر10)

 (.1085 2للماوردي ) حاوي ال بيرال :( انظر11)
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بفدتا الهمد و و سدرها والدرار مفتوحدة فيهمدا وي سدران  اسبرسديم فائدة

  .(2)معا  في لاة  

ف بحرير  ما طر   ويحل   قوله   أي  عدل طدر   اولده ،قادر العاادة ز أو ط ر 

 ،والمراد يذا  ان  لده حريدرا  مر بدا  علدى الثدوب ،وهو العلم ،له طرا 

بحثده  ،فح مه ح م المر ب من الحريدر وغيدرر ،الثوب نفسه  ف ن طر  

 عدن عمدر ،(4)هو المس   مدأخوذ مدن الطدر  والمطر  ،(3)السب ي

عن لبس الحرير يال بموضر أصبعين أو ثدالث أو  نهى رسول ه ))

وخصددده فدددي  ،وأطلدددق المصدددن  التقييدددد بالعدددادو ،(5)روار مسدددلم ((أربدددر

أنه يتقددر بدأربر  (7)الطرا  تبعا  للباويو  م في  ،بالتطري  (6)الروضة

 ،للحددديث ًوالصددحيا ضددبطهما بددأربر أصددابر (8)اددال السددب ي ،أصددابر

ف نه حرام لشدو  ،بحرير عن التطري  والتطري  بالذهب واحتر  بقوله

أي  ولبس الثاوب الانجس قوله .(9)وممن صرح به الباوي ،السر  فيه

أي ممدا شدرط فيده  ونحوهاافي غير الصاالة وي و  لبس ثوب متن س 

 ً ددالطوا  وخطبددة ال معددة وسدد ود الددتالوو والشدد ر، طهددارو الملبددوس

ل  قولاه .أنده ي درر (10)ل دن فدي ال فايدة ،ألن ت لي  يدامدة طهارتده تشدق

ألن الخن يدر  ًو ذا فرع أحددهما ،أي فال ي و  لبسه جلد كلب وخنزير

فبعدد  ،والحفدظو دذل  ال لدب يال فدي االصدطياد  ،في حياتده ال ينتفدر بده
                                                                                                                                                             

 (.157 1( ح ار الحصني في  فاية األخيار )1)

 "برسم".:مادو ، (1871 5( انظر: الصحاح لل وهري )2)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (422 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.530 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

باب تحريم استعمال ينار  ،  تاب اللباس وال ينة ، (179 7( صحيا مسلم )5)

 (.2069برام ) ، الذهب والفضة على الر ال والنسار

 (.66 2( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.368 2( التهذيب للباوي )7)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (424 1( االبتهاج للسب ي )8)

 (.368 2( التهذيب للباوي )9)

 (.259 4(  فاية النبيه البن الرفعة )10)
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أي أو خدو  علدى نفسده  كفجأة قتاال   إل لضرورة   قوله .(1)موتهما أولى

في ددو   مددا ي ددو  أ ددل  ،ولددم ي ددد غيددرر ،أو غيرهمددا أو بددرد   مددن حددر   

أي وال ي و   وكذا جلد الميتة في األصح قوله .الميتة عند االضطرار

 ،عنددد عدددم الضددرورو لن اسددته (2)لددبس  لددد ميتددة غيرهمددا فددي األصددا

وي ددو  أن  ،ألن  لددد ال لددب ينمددا حددرم لالددظ ن اسددته ًي ددو  (3)والثدداني

ولو  لل  لبدا  أو  ،(4)يلبس  لد ميتة غير ال لب والخن ير فرسه أو دابته

ويحااال  قولاااه .(5)خن يدددرا  ب لدددد  لدددب أو خن يدددر  دددا  علدددى األصدددا

أي سدوار  دان ن دس العدين  الستصباح بالدهن النجس على المشاهور

سدئل عدن الفدارو تقدر فدي  ألن النبي  ً ود  الميتة أو تن س لعارض

روار الطحداوي فدي  ((استصبحوا بده وال تدأ لور)) فقال .السمن والود 

ألنه اد يصيب الدخان  ًال ي و  (7)والثاني ،ل نه م رور ،(6)بيان المش ل

 ،فقليله معفو عنده ،األصاوين  ان ن سا  على  و وابه أنه ،بدنه وثيابه

ويطددالا ال تدداب يقتضددي  ددوا  ذلدد  فددي المسددا د لعلددة  (8)اددال األسددنوي

وايداس مدا سدبق التحدريم لالدظ  ،و وا ر بدهن ال لدب والخن يدر ،العفو

فمنددر االستصددباح  ،واسددتثنى بعضددهم المسددا د (9)اددال ابددن العمدداد .أمددرر

في ينار وأمن  ومقتضى المنقول  وا ر يذا  عل ،بال يت المتن س فيها

 .وه أعلم ،للتلويث  الفصد والح امة في اسنار في المس د
                                                           

 (.446 4الم موع للنووي )( 1)

وعمدو السال  البن النقيب  ، (453 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر2)

(1 80 .) 

 (. 533 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )3)

 (.369 2التهذيب للباوي ) :( انظر4)

 (.448 4والم موع للنووي ) ، (655 4فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

روار  :واال ابن الملقن ، (400 13ار للطحاوي )( شرح مش ل اآلث6)

وبمعنار الطحاوي  ، ب سناد ضعي ¢ الداراطني من رواية أبي سعيد الخدري

 (.226 1خالصة البدر المنير البن الملقن ) :بسند صحيا. انظر

 (.656 4( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )7)

 محالوي.تحقيق  بندر ال ، (280 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)

 ."مخطوط"ب[231 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]9)
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 باب صالو العيدين 

 ،سمي به لت ررر في  ل عام ،وهو الت رار ،العيد مشتق من العود

ل نهم اصدوا التفراة بينه وبين عود  ،و ان القياس  معه على أعواد

 لمواظبة النبي  ًأي مؤ دو قوله هي سنة .(1)أعياد فقالوا ،الخشب

 .في الحج عن النص (2)ح ار الماوردي.ويستثنى الحاج بمنى ،عليها

فتر ها تهاون  ،ألنها من شعائر اسسالم ًوقيل فرض كفاية قوله

لما في  ًعلى أنها ليست فرض عين (3)وأ معوا ،بالدين

وتشرع  قوله .((يال أن تطوع .ال اال ؟هل علي غيرها))(4)الصحيحين

وللمنفرد والعبد  قوله .وهو أفضل لفعل السل  والخل  ،جماعة

أنه ال يشترط فيها شروط  (5)أشار يلى أن ال ديد والمرأة والمسافر

 ،االستسقار والخسو  [أ86فأشبهت صالو]ب  ،ألنها نافلة ًال معة

والع و  يستحب  ،وذات الهيئة ي رر لها الحضور ،المرأو ال ميلة .نعم

 ،وال الع و  ،حضرها الشابةتال  وايل ،طيبلها في ثياب بيتها بال 

 (7)والقديم ،والخنثى  المرأو ،(6)ح ار في ال فاية .يستحب لل مير وايل

وال من المذ ورين يال تبعا  لمن  ،فال تصا من المنفرد ،يشترط

ووقتها بين طلوع الشمس  قوله .ا تمعت فيه الشروط

                                                           

وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي  ، (515 2الصحاح لل وهري ) :( انظر1)

 ع و د".:"مادو ، (355والمصباح المنير للفيومي )ص ، (88)ص

 (.416 4للماوردي ) الحاوي ال بير( 2)

والن م الوهاج  ، (2 5الم موع للنووي ) :( ح ار النووي والدميري. انظر3)

 (.537 2للدميري )

 ، باب:  ي  يستحل ؟ ،  تاب الشهادات ، (179 3( صحيا البخاري )4)

باب بيان الصلوات  ،  تاب اسيمان ، (22 2وصحيا مسلم ) ، (2678برام )

 (.11برام ) ، التي هي أحد أر ان اسسالم

والن م الوهاج للدميري  ، (70 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

(2 538.) 

 (.445-444 4(  فاية النبيه البن الرفعة )6)

للماوردي  الحاوي ال بيرو ، (124 8مختصر الم ني ) :( انظر7)

 (.471 2وبحر المذهب للروياني ) ، (1092 2)
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دخل وات صالو  ألن مبنى المواايت على أنه يذا ًوالهازب[72]أ و

ويدخل وات  ،فبالطلوع يخرج وات الصبا ،(1)خرج وات ما ابلها

أي لي ول  ويسن تأخيرها لترتفع كرمح قوله .ويخرج بال وال ،العيد

في  تاب األضاحي عن  (2)وروى الحسن بن أحمد البنا ،وات ال راهة

والشمس على ايد  ،يصلي بنا يوم الفطر  ان النبي )) اال¢  ندب

 ،ال يدخل حتى ترتفر (4)وايل ،(3)((واألضحى على ايد رما ،رمحين

فيبقى  ،لعدم الدليل على فعلها ابل ذل  ًوهو المختار (5)اال السب ي

 وهي ركعتان قوله .على ما  ان عليه من النهي عن الصالو فيه

 ،وح مها في األر ان والشرائط والمستحبات  ايرها ،(6)باس ماع

ثم  وأشار يلى األ مل بقوله ،وهذا أالها ،العيد ة صالوأي بني   حرم بهاي  

ألنه  ًثم بسبع تكبيرات ، ما في سائر الصلوات، يأتي بدعاء الفتتاح

((وفي  ، ان ي بر في الفطر واألضحى في األولى سبعا  ابل القرارو

 وفي رواية ألبي داود ،(7)حسنه الترمذي ((خمسا  ابل القرارو الثانية

سوى ت بيرو  ،وفي الثانية خمسا   ،األولى سبعا   ان ي بر في ))
                                                           

 (.429 4(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

وأبي  ، سمر من: هالل الحفار ، الحنبلي ، البادادي ( الحسن بن أحمد البنار2)

وأبو  ، حدث عنه: أحمد بن ظفر الماا لي ، وطبقتهم ، الفتا بن أبي الفوارس

اال ابن  ، صن  في الفقه واألصول والحديث ، منصور عبد الرحمن الق ا 

وترا م  تبه مس وعة.  ، ال و ي: ذ ر عنه أنه اال: صن فت خمسمائة مصن  

توفي سنة  ، و ان شديدا على المخالفين ، وحلقة للوعظ ، و ان له حلقة للفتوى

وشذرات الذهب البن  ، (382 18ر(. انظر: سير أعالم النبالر للذهبي )471)

 (. 307-306 5العماد )

وضعفه األلباني في يروار  ، (196 2التلخيص الحبير البن ح ر ) :( انظر3)

 (.632رام ) ، (101 3يل )الال

 (.431 4( ح ار ابن الرفعة في  فاية النبيه )4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (430 1( االبتهاج للسب ي )5)

 ، (539 2والن م الوهاج للدميري ) ، (179 1اساناع البن القطان ) :( انظر6)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (430 1واالبتهاج للسب ي )

 ، (536برام ) ، باب في الت بير في العيدين ، (416 2)( سنن الترمذي 7)

 (.536برام ) ، (297 1صحيا سنن الترمذي ) :وصححه األلباني. انظر
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فلو  ان  ،يأتي بالت بيرات ابل دعار االفتتاح وفي اول ،(1)((الصالو

يقف |)) قوله .(2)وال ي يد على األظهر ،يمامه يراها ستا  أو ثالثا  تابعه

عن  (3)روار البيهقي ،يهلل ويكبر ويمجد معتدلة   كآية   ((بين كل ثنتين

عن  (4)ح ار في شرح المهذب ،وت رر مواالتها باير ذ ر ،¢ابن مسعود

وفهم من  ،ويستحب وضر اليمين على الشمال بين  ل ت بيرتين ،النص

وال ابل أولى السبر  ، المه أنه ال يأتي بذل  عقب السابعة والخامسة

سبحان هللا والحمد هلل ول إله إل هللا وهللا )ويحسن  قوله .والخمس

 ًثم يتعوذ قوله .وهي الباايات الصالحات ،بالحالألنه الئق  ً(أكبر

أي الفاتحة للدليل ويقرأ  ،فلي ن بعد الت بيرات ،ألنه الستفتاح القرارو

ا قبل  ،السابق على و وبها في  ل صالو ويكبر في الثانية خمسا

 ،وأفهم أن ارارو الفاتحة البد منها في الثانية أيضا   ،للحديث ًالقراءة

أي في  مير الت بيرات اياسا  على الت بير في  الجميعويرفع يديه في 

ا  ،الصالو ا ول بعضا فال يشرع الس ود  ،أي الت بيرات ولسن فرضا

 ،ل ن ي رر تر هن أو تر  واحدو منهن ،لتر هن عمدا   ان أو سهوا  

لفوات  ولو نسيها وشرع في القراءة فاتت قوله .وال يادو فيهن

وهو مقتضى  ،ويؤخذ منه الفوات في العامد بطريق األولى ،(5)واتها

ألن محله  ًيكبر ما لم يركع وفي القديم ،(6) الم ال ر اني في الشافي
                                                           

 ، باب في الت بير في العيدين ،  تاب الصالو ، (299 1) ( سنن أبي داود1)

وصححه يسنادر األلباني.  ، سوى ت بيرتي الر وع((:))بلفظه ، (1150برام )

سوى ت بيرو :))وأما لفظ ،(1044برام ) ، (312 4صحيا أبي داود ) :انظر

واد  ، (1730برام ) ، (387 2فقد أخر ها الداراطني في سننه ) ، الصالو((

 (.688تحفة المحتاج البن الملقن ) :انظر ، صححه البخاري

 ، (51 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (377 2التهذيب للباوي ) :( انظر2)

 (.72 2بين للنووي )وروضة الطال

باب: يأتي بدعار  ،  تاب صالو العيدين ، (410 3( السنن ال برى للبيهقي )3)

 ، ثم يق  بين  ل ت بيرتين يهلل ه تعالى ، االفتتاح عقيب ت بيرو االفتتاح

 (.6186برام )‘ ويصلي على النبي  ، ويحمدر ، وي برر

 (.17 5( الم موع للنووي )4)

 (.18 5الم موع ) :نظر( على الصحيا. ا5)

 لم أا  عليه.( 6)
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 ،وهو القيام وحيث عاد يلى الت بير استحب له يعادو الفاتحة ،باا  

فلو تعوذ ابل  ،وتقديم الت بيرات على التعوذ سنة ال شرط ،ي ب (1)وايل

ومن أدر   ،(2)ولم يشرع في القرارو أتى بهن بال خال  ،استيان بهن

ويقرأ بعد  قوله .اسمام في الثانية ي بر معه خمسا  ثم في ثانيته خمسا  

 جهراا  بكمالها ( 4) {ھ ۓ} وفي الثانية ( 3) {ٱٻ ٻ}األولى الفاتحة في 

 ( 7) {ں ڻ ڻ ٹ ٹ}  ان يقرأ فيهما ب أنه  (6)وروى أيضا   ،(5)روار مسلم

ويسن  قوله .(9)وال هر م مر عليه ،ف الهما سنة .( 8) {ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}و

فلو  ،(10)صالو العيدين ابل الخطبة ثابت في الصحيحين بعدها خطبتان

وينما  ،(12)المنصوص (11)خطب ابل الصالو لم يعتد بها على األصا

وال يخطب المنفرد على  ،ولو  انوا مسافرين ،يخطب لل ماعة

أركانهما  قوله .(1)الخطبة بالقياس على ال معةوت رير  ،(13)الصحيا

                                                           

 (.640 2البيان للعمراني ) :( ح ار المسعودي. انظر1)

 (.18 5الم موع ) :( انظر2)

 .1سورو ا ( 3)

 .1سورو القمر ( 4)

باب ما يقرأ به في صالو  ،  تاب صالو العيدين ، (201 4( صحيا مسلم )5)

 (.891برام ) ، العيدين

باب ما يقرأ به في صالو  ،  تاب ال معة ، (187 4( صحيا مسلم )6)

 (.878برام ) ، ال معة

 .1سورو األعلى ( 7)

 .1سورو الااشية ( 8)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (179 1اساناع البن القطاع ) :( انظر9)

(4 463.) 

برام ، باب الخطبة بعد العيد ،  تاب العيدين ، (18 2( صحيا البخاري )10)

باب  تاب صالو  ،  تاب صالو العيدين ، (192 4مسلم )وصحيا ، (962)

 (.884برام ) ، العيدين

 (.150 1و فاية األخيار للحصني ) ، (25 5الم موع للنووي ) :( انظر11)

 (.270 1( األم للشافعي )12)

 (.25 5والم موع للنووي ) ، (10 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر13)
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أي أر ان الخطبتين هنا  أر انهما في خطبتي  كهي في الجمعة

 القيام والطهارو وال لوس  ،(2)وال يشترط شرائطها في ال ديد ،ال معة

ويسن فيهما ما يسن في خطبتي ال معة حتى ال لوس ابلهما  ،بينهما

أي  واألضحى األضحية ،الفطر الفطرةويعلمهم في  قوله. (3)في األصا

تفتتح األولى بتسع  قوله .ما تدعو الحا ة يليه من أح امهما استحبابا  

عن ابن  (5)والبيهقي (4)روى الشافعي ،والثانية بسبع ِولءا  ،تكبيرات

 ،((والثانية بسبر تترى ،بتسر ت بيرات تترى ئالسنة أن يبتد))¢عمر

 (6)واول الشافعي في األم ،متواليةوالر أي  وهو معنى اول المصن 

 ان  ،ف ن فصل بين  ل ت بيرتين بحمد ه والثنار عليه ،ت ون نسقا  

واال الحافظ ابن  ،وما بعدر ،نسقا   اول الشافعي (7)نقل السب ي .حسنا  

                                                                                                                                                             

 (.150 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر1)

 (.612 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر2)

 ، (23 5والم موع للنووي ) ، (619 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر3)

 (.543 2والن م الوهاج للدميري )

مولى  ، عن نافر ، ( اال: أخبرنا مال 1876( روى الشافعي في مسندر )4)

ف بر في الر عة  ، ¢وشهدت األضحى والفطر مر أبي هرير))اال:¢ ابن عمر

 ، وفي األخيرو خمس ت بيرات ابل القرارو(( ، األولى سبر ت بيرات ابل القرارو

 ( عن عبيد ه بن عبد ه بن عتبة.273 1وأخر ه أيضا  في  تاب األم )

وفي معرفة  ، (6216برام ) ، (420 3( روى البيهقي في السنن ال برى )5)

( عن عبيد ه بن عبد ه بن عتبة اال: 6929برام ) ، (88 5السنن واآلثار )

السنة في الت بير يوم األضحى والفطر على المنبر ابل الخطبة أن يبتدئ ))

وهو اائم على المنبر بتسر ت بيرات تترى ال يفصل بينها  ، اسمام ابل الخطبة

تحها بسبر فيفت ، ثم يقوم في الخطبة الثانية ، ثم ي لس  لسة ، ثم يخطب ، ب الم

واال ابن الملقن في  ، ثم يخطب(( ، ت بيرات تترى ال يفصل بينها ب الم

 ضعي  اسسناد غير متصل". :"(838 2خالصة األح ام )

بل هو لـ عبيد  ، ¢اد وهم في نسبة األثر البن عمر ¬ والذي يظهر أن الشارح 

 ه بن عبده بن عتبة بن مسعود. 

 (.276 1( األم للشافعي )6)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (441 1( االبتهاج للسب ي )7)
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ارارو آية  (2)[بقدر] "ويق  بين  ل ت بيرتين" على اول الرافعي (1)ح ر

واد روار الطبراني والبيهقي  ،الشافعي هذا لفظ ،ال طويلة وال اصيرو

وأبي  ،¢وفيه عن حذيفة ،وسندر اوي ،¢ا  عن ابن مسعودواوفم

ب[الت بيرات ليست 68واعلم أن هذر]ب  (3)اال السب ي ،مثله¢ موسى

بمقدمة  رواد يفتتا الشي ،بل مقدمة لها نص عليه ،من نفس الخطبة

 ان ((¢ من حديث سعد القرظ (4)ةوروى ابن ما  .انتهى ،ليست منه

 ((.ي ثر الت بير في خطبة العيدين ،ي بر بين أضعا  الخطبة النبي 

 ان ياتسل |))ƒأن ابن عمر  (5)صا في الموطأ ،ويندب الغسل قوله

وعن  ماعة من  (6)وورد عن النبي  ،((يوم الفطر ابل أن يادو

لقربه من  ًالليلويدخل وقته بنصف  قوله .(7)الصحابة بأسانيد ضعيفة

 ،اياسا  على ال معة بالفجر وفي قول ، ما في أذان الصبا ،اليوم

                                                           

 (.203 2التلخيص الحبير البن ح ر )( 1)

 ب"."( في نسخة2)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (441 1( االبتهاج للسب ي )3)

باب ما  ار  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (409 1( سنن ابن ما ة )4)

ضعي  سنن  :وضعفه األلباني. انظر ، (1287برام ) ، في الخطبة في العيدين

 (.1303برام ) ، (95 1ابن ما ه لدلباني )

 ، باب العمل في غسل العيدين ،  تاب العيدين ، (177 1( موطأ مال  )5)

 (.2برام ) ، والندار فيهما واساامة

( عن ابن 1315برام ) ، (417 1( منها ما أخر ه ابن ما ة في سننه )6)

وضعفه ابن الملقن. انظر: خالصة "ياتسل يوم العيدين‘   ان النبي "¢:عباس

 (.2885برام ) ، (819 2األح ام البن الملقن )

( 6804برام ) ، (49 5( منها ما أخر ه البيهقي في معرفة السنن واآلثار)7)

ويذا  ، ويوم ال معة ويوم عرفة ، | ان ياتسل يوم العيدين))أنه¢ عن علي 

 ان ياتسل يوم ))أنه ¢ ( عن سلمة بن األ وع6805وبرام )  ،أراد أن يحرم((

يذا غدا  ،  ان ياتسل يوم العيد))أنه¢ وعن عن سعيد بن المسيب ، العيدين((

ال أحفظ في اسغتسال في العيدين "اال الب ار:  ، وغيرهم ، يلى المصلى((

 (.192-191 2التلخيص الحبير البن ح ر ) :حديثا  صحيحا (( انظر
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أي اياسا   والطيب والتزين كالجمعة قوله .ي و  في  مير الليل (1)وايل

األمر  عن النبي  (2)ل ن روى الحا م بسند فيه م هول ،على ال معة

بين الخارج وال فرا هنا في استحباب الاسل والطيب والت ين  ،بذل 

وفعلها بالمسجد  قوله .ألنه يوم  ينة ًيلى الصالو والقاعد في بيته

خرج يلى ))ألنه  ًبالصحراء وقيل .ألنه أشر  وأنظ  ًأفضل

بأن المس د  ان  وأ اب األولون ،(3)متفق عليه ((المصلى في العيدين

 ،ف ن النا باألول ،هو عائد يلى الو هين إل لعذر قوله .(4)يضيق عليهم

فحصل  ،وين النا بالثاني ، رر ياامتها فيه ،ف ان المس د ضيقا  

فعلها  ن  أوال خال   ، رهت ياامتها فيها بالصحرار مطر  أو وحل  

[بيت أ73]أ  وألحق بها  ماعة ،بم ة في المس د الحرام أفضل

أي بالمس د  من يصلي بالضعفةأي اسمام  ويستخلف قوله .المقدس

استخل  أبا مسعود  عليا  |))ألن ًيذا خرج يلى الصحرار

 (6)اال السب ي ،(5)روار الشافعي بسند صحيا ((في ذل ¢ األنصاري

ويذا صلوا  ماعة أو  (7)اال الشافعي في األم ،ويأمرر أن يخطب لهم

وال  ،منفردين صلوا  ما يصلي اسمام ال يخالفونه في وات وال صالو

ف ن لم ي ن بأمر  ،الواليبأس أن يت لم مت لمهم بخطبة يذا  ان بأمر 

وال أ رر ذل  في  ،الوالي  رهت ذل  له  راهية الفراة في الخطبة

                                                           

الوسيط للا الي  :واختارر ابن الصباغ وغيرر. انظر ،  م به الا الي(  1)

 (.7 5والم موع للنووي ) ، (629 2والبيان للعمراني ) ، (319 2)

أمرنا »:))ولفظه ، (7560برام ) ، (256 4( المستدر  على الصحيحين )2)

 ، ..((وأن نتطيب بأ ود ما ن د. ، في العيدين أن نلبس أ ود ما ن د‘ رسول ه 

 لوال  هالة يسحاا بن ب رج لح مت للحديث بالصحة.  :واال

برام ، باب الخطبة بعد العيد ،  تاب العيدين ، (17 2( صحيا البخاري )3)

باب  تاب صالو  ،  تاب صالو العيدين ، (197 4وصحيا مسلم )، (956)

 (.889برام ) ، العيدين

 (.5 5( ح ار النووي في الم موع )4)

 (.176 7الشافعي في  تاب األم )( أخر ه 5)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (446 1( االبتهاج للسب ي )6)

 (.223 1( األم للشافعي )7)
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من  (1)روار البخاري ويذهب في طريق ويرجع في آخر قوله .الصالو

ليشهد له الطريقان أو س انهما من ال ن  ًفعل ذل  فقيل ،فعله 

 (2)الشافعيوروى  ،واسنس أو ليعمهم في السرور به والتبر  برؤيته

 ان يادوا يوم  أنه ))من طريق المطلب بن عبده بن حنطب مرسال  

 ،((وير ر من الطريق اآلخر ،العيد يلى المصلى من الطريق األعظم

 اأنه  ان يذهب في البعدى ت ثيرا  لد ر ل ثرو الخط (3)واختار الرافعي

 ،وير ر في القربى وتعقب بأن أ ر الخطا ي تب في الر وع

واال في رياض  ،والمنصوص استوار اسمام والقوم في ذل 

يستحب الذهاب في طريق والر وع في األخرى في  (4)الصالحين

 ويبكر الناس قوله .ال معة والحج وعيادو المريض وسائر العبادات

 ،ليحصل لهم القرب من اسمام وفضيلة االنتظار ًأي بعد الصبا

 ان يخرج يوم الفطر ))ألن النبي  ًويحضر اإلمام وقت صالته

ويعجل في  قوله .(5)متفق عليه ((فأول شير يبدأ به الصالو ،واألضحى

 تب يلى عمرو بن ح م حين والر  ألن النبي  ًأي اسمام األضحى

وهو  (6)روار الشافعي ((أن ع ل األضحى وأخر الفطر))البحرين

عيد الفطر ويأكل في  قلت .قدم ما يعضدرتو ،(7)مرسل  ما االه البيهقي

                                                           

باب من خال  الطريق يذا  ،  تاب العيدين ، (23 2( صحيا البخاري )1)

 (.986برام )، ر ر يوم العيد

وواته باب الخروج يلى المصلى  ، (42 2( أخر ه الشافعي في مسندر )2)

 (.267 1وأخر ه أيضا  في  تاب األم ) ، (474برام ) ، والر وع والت بير

 (. 56 5( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.311( رياض الصالحين للنووي )ص4)

باب الخروج يلى المصلى باير  ،  تاب العيدين ، (17 2( صحيا البخاري )5)

باب  ، العيدين تاب صالو  ، (889 4وصحيا مسلم ) ، (956برام )، منبر

 (.889برام ) ،  تاب صالو العيدين

باب: وات الصالو واسطعام ابل أن  ، (44 2( أخر ه الشافعي في مسندر )6)

 (.265 1وأخر ه أيضا  في  تاب األم ) ، (478برام ) ، يخرج يلى ال بان

باب الادو يلى  ،  تاب صالو العيدين ، (399 3( السنن ال برى للبيهقي )7)

 (.6149برام ) ، العيدين
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ال يادو يوم   ان رسول ه )) اال¢ لما روى أنس ًقبل الصالة

ويأ لهن ))و اد تعليقا   ،(1)روار البخاري ((الفطر حتى يأ ل تمرات

أي  ويمسك في األضحى قوله .(2)وأسندها اسسماعيلي وغيرر ((وترا  

 ان )) اال ¢ وعن بريد (3)لما روار الترمذي ًعن األ ل حتى ير ر

وال يطعم يوم األضحى  ،ال يخرج يوم الفطر حتى يطعم رسول ه 

 (6)ورواية الداراطني ،(5)والحا م (4)وصححه ابن حبان ((حتى يصلي

وبها يتبين المعنى في التأخير  ،((حتى ير ر فيأ ل من أضحيته))

ا بسكينة قوله .ليمتا  عما ابله ًوالتع يل في الفطر في  ،ويذهب ماشيا

وال بأس  ،(( ان يخرج يلى العيد ماشيا   أن رسول ه )) (7)ةابن ما 

وين  ان  ،ألن الر وع ًبالر وب في الر وع يذا لم يتضرر به أحد

ول يكره  قوله .يثاب عليه يال أنه ليس في تل  الحال ااصدا  يلى اربة

أي يذا  ان في وات تباح فيه  النفل قبلها لغير اإلمام وهللا أعلم

 ،أما اسمام ،و ذا ال ي رر بعدها يذا لم ي ن يسمر الخطبة ،الصالو

صلى عقب الحضور وخطب بعد ))ألنه  ًفي رر له التنفل ابل وبعد

وايدر  ،أحب لإلمام أن ال يتنفل ابلها وال بعدها ونص األم ،((الصالو

                                                           

باب األ ل يوم الفطر ابل  ،  تاب العيدين ، (17 2( صحيا البخاري )1)

 (.953برام )، الخروج

والتلخيص الحبير البن ح ر  ، (70 5تحفة المحتاج البن الملقن ) :( انظر2)

(2 197.) 

برام ، باب في األ ل يوم الفطر ابل الخروج ، (426 2( سنن الترمذي )3)

برام  ، (302 1صحيا سنن الترمذي ) :حه األلباني. انظروصح ، (542)

(542.) 

باب ذ ر ما يستحب أن يطعم يوم الفطر ابل  ، (52 7( صحيا ابن حبان )4)

 (.2812برام ) ، ويؤخر ذل  يوم النحر يلى انصرافه من المصلى ، الخروج

برام  ،  تاب صالو العيدين ، (433 1( المستدر  على الصحيحين )5)

(1088.) 

 (.1715برام ) ،  تاب العيدين ، (380 2( سنن الداراطني )6)

باب ما  ار  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (411 1( سنن ابن ما ة )7)

صحيا  :وحسنه األلباني. انظر ، (1294برام ) ، في الخروج يلى العيد ماشيا  

 (.1078برام ) ، (388 1سنن ابن ما ه لدلباني )
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 ةعند ابن ما ¢ ويؤيدر حديث أبي سعيد ،في البويطي بالمصلى

ف ذا  ، ان ال يصلي ابل العيد شيئا   أن النبي )) والحا م وصححه

 .((ر ر من له صلى ر عتين
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 فصل ]التكبير المرسل والمقيد[

ينااادب التكبيااار بغاااروب الشااامس ليلتاااي العياااد فاااي المناااازل  [أ87]ب 

فلقولده  ،أما في ليلة الفطدر والطرق والمساجد واألسواق برفع الصوت

أي  ( 1) {مص خص حص مس خس حس جس} تعددالى

وفدي ليلدة النحدر  ،وت بدروا ه عندد ي مالده ،لت ملوا عدو صوم رمضان

أنه  ان ي بدر ليلدة الفطدر حتدى |))¢وصا عن ابن عمر ،بالقياس عليها

والرفدر للر دال اياسدا   ،ويسمى الت بير المرسل ،(2)((يادوا يلى المصلى

 .(3)والت بير ليلة الفطر آ د منده ليلدة األضدحى علدى ال ديدد ،على التلبية

نددص عليدده فددي واألظهاار إدامتااه حتااى يحاارم اإلمااام بصااالة العيااد  قولااه

 والثاني ،فاالشتاال بالت بير أولى ،ألن ال الم ابل ذل  مباح ً(4)البويطي

وهددو  والثالددث ،(5)اسمددام للصددالو نددص عليدده فددي األميمتددد يلددى حضددور 

أنده يمتدد يلدى أن  (6) مدا االده الرافعدي ،خاص بمدن ال يصدلي مدر اسمدام

يسددتحب الت بيددر المرسددل فددي  ميددر  وايددل ،يخددرج اسمددام مددن الصددالو

ول يكبار  قولاه .(7)ح دار فدي ال فايدة ،األيام التي ي بر فيها الت بير المقيد

ول  قولاه ،ألنهدا شدعارر ًبال يلبايالت بير المرسل  ليلة األضحى الحاج  

هو ما يدؤتى  الت بير المقيد ،يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في األصح

 خل} وهو مشروع فدي األضدحى لقولده تعدالى ،به عقب الصلوات خاصة

وال  ،وهدددددي أيدددددام التشدددددريق ، ( 8) {حمخم جم يل ىل مل

                                                           
 .185البقرو سورو ( 1)

 (.6813برام ) ، (51 5( أخر ه البيهقي في معرفة السنن واآلثار )2)

و فاية  ، (32 5والم موع للنووي ) ، (17 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.474 4النبيه البن الرفعة )

 (.187( مختصر البويطي )ص4)

 (.264 1( األم للشافعي )5)

 (.15 5( فتا الع ي  للرافعي )6)

 (.474 4(  فاية النبيه البن الرفعة )7)

 .203سورو البقرو ( 8)
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 ،ألندده لددم ينقددل ًعلددى ال ديددد وايددل ،(1)شددرع فددي الفطددر علددى األصدداي

في بدر عقدب المادرب والعشدار  ،تستحب اياسا  علدى األضدحى (2)والثاني

 ،ونقله البيهقي في  تاب فضدائل األعمدال عدن ندص الشدافعي ،والصبا

بليلدة الفطدر ال يتنداول  وتعبيرر ،(3)ح ار ال ر شي ،له باآلية وأنه استدل

والناس في األضحى ح اج وغيرهم أشدار يلدى الح داج . صالو الصبا

ألنها أول فريضة تقدر بعدد انقطداع  ًويكبر الحاج من ظهر النحر بقوله

ألنهدا آخدر صدالو يصدليها الحداج  ًويختم بصبح آخار التشاريق ،التلبية

أن يرمددوا فددي اليددوم الثالددث بعددد الدد وال ر بانددا  وال ألن السددنة  ًبمنددى

أي غيددر  وغياره كهااو فااي األظهاار قولااه .يصدلون الظهددر يال بعددد النفددر

 (4)¢روى ذل  عن عثمان ،واطر به بعضهم ،الحاج  الحاج أي تبعا  لهم

أي ويخددتم  ماان مغاارب ليلااة النحاار وفااي قااول ،و ماعددة مددن الصددحابة

من صبح عرفة ويختم بعصر آخر  وفي قول ،بصبا آخر أيام التشريق

ألنده صدا ذلد  مدن فعدل  ًأي فدي األمصدار التشريق والعمل على هاذا

مرفوعددا   (7)وروار الحدا م ،٪وابدن عبداس  (6)وابدن مسدعود (5)عمدر وعلدي

نده األظهدر عندد ي (8)واال المصدن  فدي  ياداتده ،من حديث علي وعمار

للفائتااة والراتبااة ام يااواألظهاار أنااه يكباار فااي هااذه اإل قولااه .المحققددين

                                                           

وفتا الع ي  للرافعي  ، (263 2حلية العلمار للقفال الشاشي ) :( انظر1)

 (.327 2وشرح مش ل الوسيط البن الصالح ) ، (17 5)

 (.30 5( ح ار النووي في الم موع )2)

تحقيق  عبدالع ي   ، (518 1( الخادم على الرافعي والروضة لل ر شي )3)

 الخضير.

 (.1743برام ) ،  تاب العيدين ، (392 2( أخر ه الداراطني في سننه )4)

برام  ،  تاب العيدين العيدين ، (388 2( أخر ه الداراطني في سننه )5)

برام  ، (439 1والحا م في المستدر  على الصحيحين ) ، (1733)

 (.6275برام ) ، (439 3والبيهقي في السنن ال برى ) ، (1111)

 ، (1115برام ) ، (440 1( أخر ه الحا م في المستدر  على الصحيحين )6)

 (.6274برام ) ، (439 3والبيهقي في السنن ال برى )

 (.1111برام ) ، (439 1( المستدر  على الصحيحين )7)

 (.80 2( روضة الطالبين للنووي )8)
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أنه يسدتحب  والمذهب ،ألنه شعار الواتًب[73أي المطلقة ]أ  والنافلة

عمددا يذا فاتتدده  ،فددي هددذر األيددام واحتددر  بقولدده ،(1)خلدد  صددالو ال نددا و

للفائتة ما يذا  وشمل اوله ،ف نه ال ي بر ،فقضاها في غيرها ،صالو منها

ف نددده ي بدددر علدددى  ،فقضددداها فيهدددا ،فاتتددده فدددي غيدددر هدددذر األيدددام أو فيهدددا

 ،ولددو نسددي الت بيددر خلدد  الصددالو تدار دده ين اددرب الفصددل ،(2)األظهددر

هللا أكبار هللا أكبار  وصيغته المحبوباة قوله .(3)و ذا ين طال في األصا

 (4)وفدي ادول ادديم ،هللا أكبر ل إله إل هللا وهللا أكبر هللا أكبار وهلل الحماد

 .(5)الت بيدر ثدالث ¢ابن عباسومستند ال ديد اول  ،تسقط الت بيرو الثالثة

كبيااراا والحمااد هلل كثيااراا وساابحان هللا بكاارة  ويسااتحب أن يزيااد قولااه

 (6)والرافعي فدي المحدرر ،هذر ال يادو ت ون بعد الت بيرو الثالثة ،وأصيالا 

فدد ن  ددال  منهمددا بمفددردر فددي  ددالم  ،ر بينهددا وبددين التهليددل المددذ ورخي دد

ومددا  اد مددن الددذ ر  (7)الشددافعياددال  ،والمصددن   مددر بينهمددا ،الشددافعي

ولو شهدوا يوم الثالثين قبل الزوال برؤياة الهاالل الليلاة  قوله .فحسن

يذا بقي من الوات ما يسر  مير  أي أدار   الماضية أفطرنا وصلينا العيد

ف ذا لدم يم دن ذلد  ت دون  مدا لدو شدهدوا بعدد  ،الناس وياامة الصالو فيه

أي بالنسددبة  لم تقباال الشااهادة..وإن شااهدوا بعااد الغااروب قولااه .الدد وال

أمدا الحقدوا واألح دام  ،(8)يلى الصالو وتصدلى مدن الادد أدار  بدال خدال 

 ،الفطددر يددوم يفطددر الندداس)) لقولدده ًفتثبددت اطعددا   ،المتعلقددة بددالهالل

                                                           

 (.553 2هاج للدميري )والن م الو ، (37 5الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.80 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

 ، (60 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (383 2التهذيب للباوي ) :( انظر3)

 (.38 5والم موع للنووي )

 (.472 4 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

 ، (1746برام ) ،  تاب العيدين ، (392 2( أخر ه الداراطني في سننه )5)

ي بر في الصلوات أيام التشريق: ه أ بر ه أ بر ه ¢ أن ابن عباس  :ولفظه

 أ بر ثالثا.

 (.77( المحرر للرافعي )ص6)

 (.276 1األم للشافعي ) :( انظر7)

 (.555 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر8)
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اددال ابددن  ،(1)صددحيا روار الترمددذي ((واألضددحى يددوم يضددحي الندداس

أخدر الشدهود الشدهادو   ون صورو المسدألة فيمدا يذاتوينباي أن  (2)العماد

ألن أدار الشدهادو بالرؤيدة  ًف ن أخروا لايدر عدذر ردت شدهادتهم ،لعذر

أو باين  قولاه .ولم تقبل شدهادتهم ،ف ذا أخروا فسقوا ،وا ب على الفور

أي تقبددل الشددهادو فددي الفطددر  الاازوال والغااروب أفطرنااا وفاتاات الصااالة

ادوالن  وايدل ،لثبوت خروج الوات ًوفاتت الصالو على المذهب ،اطعا  

وأشار يلى هذا  ،لعظم حرمتها ًتفعل من الاد أدار   والثاني ،هذا أحدهما

و دان األولدى ذ درر  ،(3)مدن الادد أدار   ىصدلت في ادول وايل ،آخرا   بقوله

أي يذا النا باألظهر أن النوافل تقضدى وأن ده  ويشرع قضاؤها قوله .هنا

شاااء فااي متااى  قولااه .فددي العيددد شددروط ال معددة ب[87ال يشددترط]ب 

فعلى هذا تع يلهدا فدي  ، سائر الرواتب ،أي ي و  اضاؤها أبدا   األظهر

يدؤخر يلدى ضدحوو  (4)وايدل ،بقية اليوم أفضل ين أم دن  مدر النداس فيده

أنهددا ينمددا  (6)والقددول الثدداني ،(5)فالتددأخير أفضددل اطعددا   ،فدد ن عسددر ،الاددد

فدددي األظهدددر يصدددا عدددودر يلدددى  واولددده ،تقضدددي فدددي بقيدددة شدددهر العيدددد

  .ف ان األولى  يادو فيهما ،مشروعية القضار وعدم التقييد فيه

لو شهد اثنان ابل الاروب وَعَدال بعدر فاألظهر أن االعتبار بوات  فرع

  .(7)التعديل فيصلون من الاد أدار  بال خال 

  .سبق شرحه من الغد أداءا  ىصلت في قول وقيل قوله

                                                           

باب ما  ار في الفطر واألضحى متى ي ون؟  ، (156 3( سنن الترمذي )1)

 ، (420 1صحيا سنن الترمذي ) :انظر ، وصححه األلباني ، (802م )برا

 (.802برام )

 ."مخطوط"أ[234 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]2)

 (.555 2والن م الوهاج للدميري ) ، (28 5الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.631 2( ح ار ال ويني في نهاية المطلب )4)

 (.78 2للنووي )روضة الطالبين  :( انظر5)

 (.62 5( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )6)

 (.79 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر7)
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يذا حضددر أهددل القددرى الددذين يَددبلاهم الندددار للعيددد يددوم  معددة لهددم   فاارع

 (2)والثدداني ،(1)الر ددوع يلددى أهلدديهم ابددل ال معددة وين فدداتتهم فددي األظهددر

  .وه أعلم ،عليهم الصبر يذا خافوا فوتها

                                                           

 (.67 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

 واال بشذوذر. ، (79 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )2)
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 باب صالو ال سوفين 

 ،بضدددمها سدددفا  و    ،بفدددتا ال دددا  ،سددد  القمدددرسدددفت الشدددمس و َ  َ  يقدددال

أن  (2) مددا اددال ال ددوهري ،واأل ثددر (1)فاَسددفا وانخَ ِسددفا وخ  َسددوخَ  فا  َسددوان َ 

 سد  حالده  يقدال ،التاير وال سو  ،ال سو  للشمس والخسو  للقمر

اددوال   لدحاديددث الصددحيحة عددن النبددي  ًهااي ساانة قولااه .ريذا تاي دد

يال  ،ال ادال ؟هل علي غيرها)) للسائل لقول النبي  ًولم ت ب ،وفعال  

ويقرأ الفاتحة ويركاع  ،ة صالة الكسوففيحرم بني   قوله .(3)((أن تطوع

فهاذه ركعاة ثام  ،فيقرأ الفاتحاة ثام يركاع ثام يعتادل ثام يساجد ،ثم يرفع

ايامددان  فهددي ر عتددان فددي  ددل ر عددة   ،أي ثددم يسددلم يصاالي ثانيااة كااذلك

ويس د س دتين في  ل ر عتدين  ،ويقرأ الفاتحة في  ل ايام   ،ور وعان

فدي صدالو ال سدو  علدى  ئمدا ي د  أادل  وهدذا  ، ايرها مدن الصدلوات

 ،(4)االده فدي ال فايدة ،وأ ملها يضافة التطويل بدالقرارو والدذ ر ،الصحيا

بعد الر دوع األول ثدم يرفدر وبعدد  واوله ،أالها ر عتان  الصبا (5)وايل

 ًالر دوع الثدداني ثددم يعتددل يقتضددي أندده يقدول فددي الرفددر األول ه أ بددر

وبده صدرح  ،سدمر ه لمدن حمددر الثدانيويقدول فدي  ،ألنه لديس اعتدداال  

واددد يحمددل  اددال ،(7)ح ددار فددي المهمددات ،ونقلدده عددن الددنص ،(6)المدداوردي

سدمر ه لمدن  ويقول في االعتددال عدن  دل ر دوع (8)عليه اول الرافعي

ينمددا  ،ولدديس باعتدددال فددي االصددطالح ،ألن الرفددر األول ايددام ًحمدددر

                                                           

والمطلر على ألفاظ المقنر  ، (88تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :( انظر1)

 (.285 1وأسنى المطالب للسني ي ) ، (139للبعلي )ص

  س ".:"مادو ، (1421 4( الصحاح لل وهري )2)

 (.791( سبق تخري ه في )ص3)

 (.488 4الرفعة ) (  فاية النبيه البن4)

 ، (487 2بحر المذهب للروياني ) :( االه الثوري والنخعي وأبو حنيفة. انظر5)

 (.666 2والبيان للعمراني )

 (.1147 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 6)

 (.441 3( المهمات لدسنوي )7)

 (.73 5( فتا الع ي  للرافعي )8)
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 يقدال)) (1)عندد مسدلم ~عائشدةل ن في حديث  ،هو الثاني انتهى االعتدال

جاوز زياادة ركاوع تول  قوله .ذ رته في الر وع ((سمر ه لمن حمدر

ول نقصه لالنجاالء فاي  ،أي يذا نواها بر وعين ثالث لتمادي الكسوف

 ، اد علدددى أر انهدددا وال يدددنقص منهددداالصدددلوات ال ي ددد ر سدددائ، األصاااح

األحاديدث منهدا مدا فيده ألن  ًي و   يدادو ر دوع ثالدث وأ ثدر (2)والثاني

وفي رواية ألبي  ،(4)ومنها ما فيه أربعة في  ل ر عة ،(3)ثالث ر وعات

مقتضدى  (8)وادال األسدنوي ((خمس ر وعات))(7)والحا م (6)وأحمد (5)داود

 اددال ،عبددارو الشددرح والروضددة المنددر مددن ال يددادو علددى الخددامس   مددا  

 (9)والسدب ي ،انتهدى ،واألول أو ده ،الحصروفي ال فاية ما يقتضي عدم 

والو هددان فددي الددنقص لالن ددالر ينويهمددا علددى  ،موافددق البددن الرفعددة

ففددي  ددوا  اسددتفتاح  ،م وال سددو  بدداا  ل  ولددو َسدد ،الددو هين فددي ال يددادو

 (10)والمدذهب ،بنوهمدا علدى ال يدادو ،صالو ال سو  مرو أخرى و هدان

ولدو  ،أي وال نقدص الر دوع الثداني "وال نقصه" واول المصن  ،المنر
                                                           

برام  ، باب صالو ال سو  ،  تاب ال سو  ، (219 4( صحيا مسلم )1)

(901.) 

الن م  :( اال به أحمد وابن خ يمة وابن المنذر والخطابي والصباي. انظر2)

 (.559 2الوهاج للدميري )

باب صالو  ،  تاب ال سو  ، (221 4( أخر ه مسلم في صحيحه )3)

 (.901برام ) ، ال سو 

و باب صال ،  تاب ال سو  ، (228 4( أخر ه مسلم في صحيحه )4)

 (.908برام ) ، ال سو 

 ، أربر ر عات :باب من اال ،  تاب الصالو ، (307 1( سنن أبي داود )5)

 ، (19 2ضعي  أبي داود ) :وضع  يسنادر األلباني. انظر ، (1182برام )

 (.214برام )

 (.21263برام ) ، (134 5( مسند اسمام أحمد )6)

 (.1237برام ) ، سو  تاب ال  ، (481 1( المستدر  على الصحيحين )7)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (326 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (464 1( االبتهاج للسب ي )9)

 (.152 1و فاية األخيار للحصني ) ، (48 5الم موع للنووي ) :( انظر10)
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واألكماال أن يقاارأ فااي  قولااه . ددان أخصددر وأصددوب "ثالددث" حددذ  لفددظ

، ومدا يسدتحب ابلهمدا ،أي بعدد الفاتحدة القيام األول بعاد الفاتحاة البقارة

كماائتي  وفاي الثااني . دعار االفتتداح والتعدوذ أو اددرها ين لدم يحسدنها

مائااة  والرابااع ،مائااة وخمسااين وفااي الثالااث ،أي مددن البقددرو آيااة منهااا

 (3)ونص في موضدر آخدر منده ،(2)والبويطي ،(1)نصه في األم هذا ،تقريبا

 وفدي الرابدر ،سدورو النسدار وفدي الثالدث ،أنه يقرأ في الثاني آل عمران

 قولاه .وينمدا هدو للتقريدب ،ولديس ذلد  بداختال  ،المائدو أو مقدار ذلد 

 وفااي الثاااني ،ماان البقاارة[أ74]أ  ويساابح فااي الركااوع األول قاادر مائااة

أي لعددم ورود تقددير  خمسين تقريباا والرابع ،سبعين والثالث ،ثمانين

أندده يسددبا فددي  ددل ر ددوع بنحددو  (4)ونددص فددي موضددر ،فيدده مددن الشددارع

 مدا ال ي يدد فدي التشدهد  ،ول يطول السجدات في األصاح قوله .ارارته

 ،ثبت فاي الصاحيحين ،الصحيح تطويلها قلت .وال لوس بين الس دتين

 .وهللا أعلام ،الركاوع الاذي قبلهااأناه يطولهاا نحاو  ونص في البويطي

والسد ود  ،علدى هدذا أن السد ود األول  دالر وع األول (5)واال البادوي

الظداهر  (6)ادال فدي المهمدات ،واختارر المصدن  ،الثاني  الر وع الثاني

 والثداني ،أنه يريد أن الس ود األول من الر عة األولى لر وعهدا األول

أن البادوي  (7)باتيواال في التعق ،الثانيةوه ذا الر عة  ، الر وع الثاني

 وبالثدداني ،[األولددىأ88ب عنددى بددالر وع األول األخيددر فددي الر عددة ]

ألن السد دتين عندد األصدحاب بمن لدة  ًومرادر بالس ود  نسه ،األخير

أنده  وفدي الروضدة ،وتعبيرر يقتضي أن الخال  و هدان ،الر ن الواحد

 ،ومقابلدده فددي األم ،البددويطي التطويددل نددصُّ  (8)اددال فددي المهمددات ،اددوالن
                                                           

 (.280 1( األم للشافعي )1)

 (.199( مختصر البويطي )2)

 (.195السابق ) ( المصدر3)

 (.280 1( األم للشافعي )4)

 (.388 2( التهذيب للباوي )5)

 (.443 3( المهمات لدسنوي )6)

 ."مخطوط"ب[235 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]7)

 (.442 3( المهمات لدسنوي )8)
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عدر  للشدافعي ندص أن ندص البدويطي ال ي   (1)واال السب ي ،والمختصر

أن االعتدال بعد الر دوع  (2)وفي  وائد الروضة ،يخالفه ينباي القطر به

اطددر بدده فددي  (3)وأن الرافعددي ،والتشددهد ال يطددوالن بددال خددال  ،الثدداني

حدددديث عبدددده بدددن وادددد صدددا تطويلددده مدددن  ،ال لدددوس بدددين السددد دتين

 ،أي تسن ال ماعة في صدالو ال سدوفين وتسن جماعة قوله .(4)¢عمرو

 (6)فدروى الشدافعي ،وأمدا فدي القمدر ،(5)ففدي الصدحيحين ،أما فدي الشدمس

فصدلى  ،وابدن عبداس بالبصدرو ،خسد  القمدر|)) من حديث الحسن اال

صدليت ب دم  وادال ،خطبنا ،فلما فرغ ،بنا ر عتين في  ل ر عة ر عتان

 وح دى ابدن حبدان فدي السديرو لده ،((يصلي بنا  ما رأيت رسول ه 

بأصدحابه صدالو  فصلى النبدي  ،أن القمر خس  في السنة الخامسة))

ين  (8)وايدددل ،(7)((ف اندددت أول صدددالو  سدددو  فدددي اسسدددالم ،ال سدددو 

 قولاه .لفعلده  ًويسدتحب أن يصدلى فدي ال دامر ،ال ماعة شدرط فيهدا

ل  قولاه .(9)وهو ي مداع ،ألنها صالو ليل ًكسوف القمرويجهر بقراءة 

                                                           

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (467 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.85 2)( روضة الطالبين للنووي 2)

 (.73 5( فتا الع ي  للرافعي )3)

باب نوع آخر من  ،  تاب ال سو  ، (137 3( أخر ه النسائي في سننه )4)

صحيا سنن  :انظر ، وحسنه األلباني ، (1482برام ) ، صالو ال سو 

 (.1482برام ) ، (478 1النسائي )

باب الصالو في  سو   ،  تاب ال سو  ، (34 2( صحيا البخاري )5)

باب  ،  تاب ال سو  ، (219 4وصحيا مسلم ) ، (1043برام ) ، شمسال

 (.901برام ) ، صالو ال سو 

 (.548برام ) ، (74 2( مسند الشافعي )6)

 (.548 2فتا الباري البن ح ر ) :( انظر7)

 ، (644 2نهاية المطلب لل ويني ) :( ح ار ال ويني عن بعض األئمة. انظر8)

 (.563 2والن م الوهاج للدميري )

 (.563 2( ح ار الدميري في الن م الوهاج )9)
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مدن  (1)روار األربعدة ،بل يسدر ،أي ال ي هر في  سو  الشمس الشمس

ثاام  قولااه .(3)والحددا م (2)وصددححه الترمددذي وابددن حبددان ،¢حددديث سددمرو

لمدا فدرغ  ألنده  ًأي يخدوفهم فيهمدا بداا تعدالى يخطب اإلمام خطبتين

وي فددي  ،(4)الصددحابة فددي الصددحيا روار  مددر مددن ،مددن صددالته خطددب

وذ رهمددا فددي  ،عددن نصدده فددي البددويطي (5) مددا ح ددار البندددني ي، واحدددو

 قولااه .فددي الصددالو وليسددتا شددرطا   ،تنبيدده علددى أنهمددا سددنة صددفة ال مددال

وال  ،أي  خطبتدي ال معدة فدي األر دان والشدروط بأركانها في الجمعاة

 .(6)عليدده الرافعددي نبده ،يخطدب المنفددرد وال النسدوو وال ي بددر فدي أولهمددا

 فدي خطبتده أي في الخطبتدين لقولده  ويحث على التوبة والخير قوله

 .(7)متفدق عليده ((ف بروا وادعوا ه وصلوا وتصدداوا ،ف ذا رأيتم ذل ))

أي سوار  ان من  ومن أدرك اإلمامة في ركوع أول أدرك الركعة قوله

 ،األول أصددل ألن ً مددا فددي سددائر الصددلوات ،الر عددة األولددى أو الثانيددة

أي فدال ي دون  أو في ثان  أو قيام ثان فال في األظهار قوله .والثاني تبر

 ، ما لو أدر  االعتددال فدي سدائر الصدلوات ،مدر ا  الشير من الر عة
                                                           

 ، أربر ر عات :باب من اال ،  تاب الصالو ، (308 1( سنن أبي داود )1)

باب تر  ال هر  ،  تاب ال سو  ، (148 3وسنن النسائي ) ، (1184برام )

باب  ي  القرارو   ،(451 2وسنن الترمذي ) ، (1495برام ) ، فيها بالقرارو

 تاب ياامة الصالو  ، (402 1وسنن ابن ما ة ) ، (562برام ) ، في ال سو 

وضع   ، (1264برام ) ، باب ما  ار في صالو ال سو  ، والسنة فيها

 (. 216برام ) ، (23 2يسنادر األلباني. انظر: ضعي  أبي داود )

تبحر في صناعة باب ذ ر خبر أوهم غير الم ، (94 7( صحيا ابن حبان )2)

 (.2851برام ) ، العلم أن صالو ال سو  ال ي هر فيها بالقرارو

 ( 1242برام ) ،  تاب ال سو  ، (483 1( المستدر  على الصحيحين )3)

باب خطبة اسمام في  ،  تاب ال سو  ، (35 2( صحيا البخاري )4)

 (. 1046برام ) ، ال سو 

 (. 502 4الرفعة في  فاية النبيه ) ( ح ار عنه ابن5)

 (. 76 5( فتا الع ي  للرافعي )6)

باب خطبة اسمام في  ،  تاب ال سو  ، (34 2( صحيا البخاري )7)

باب  ،  تاب ال سو  ، (216 4وصحيا مسلم ) ، (1044برام ) ، ال سو 

 (. 901برام ) ، صالو ال سو 
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اددال  ،بدد درا  الر ددوع الثدداني للقومددة التددي ابلدده ي ددون مدددر ا   والثدداني

و عدل  ،وال خال  في أنده ال ي دون مددر ا للر عدة ب ملتهدا (1)األسنوي

 (2)ولديعلم أن فدي ال فايدة ،انتهدى .وهدو غلدط ،المصن  الخال  في ذلد 

أن المسدبوا يذا أدر  الر دوع  أن الفوراني ح ى عن صاحب التقريب

أنده  وأن القاضدي حسدنا واسمدام نقدال عنده ،الثاني ي دون مددر ا للر عدة

وعبر  ،فقد و د الخال  ، وع والقومة التي ابلهلذل  الر ،ي ون مدر ا

أي  وتفااوت صااالة الشاامس بااالنجالء قولااه .بالمددذهب (3)فددي الروضددة

صدلوا حتدى و)) فدال يصدلى بعدد ذلد  لمفهدوم اولده  ،بان الر  ميعهدا

 مددا لددو لددم  ،فلددو ان لددى الددبعض شددرع فددي الصددالو للبددااي ،(4)((ين لددي

أثنددار الصددالو لددم تبطددل بددال  ولددو ان لددت فددي ،(5)ين سدد  يال ذلدد  القدددر

ألن  ًوبغروبهاا كاسافة قولاه .(7)وال تفدوت الخطبدة بداالن الر ،(6)خال 

 ،وادد  ال االنتفداع باروبهدا ،لينتفدر بهدا ًالمقصود بالصدالو رد ضدؤها

وال  ادال الددارمي ،حتدى يتديقن صدل  ولو ظن  سدوفها تحدت الامدام لدم ي  

 ًوالقمااار باااالنجالء قولاااه .(8)ح دددار ال ر شدددي ،يعمدددل بقدددول المن مدددين

ل الفجاار فااي  ،ألندده ال سددلطان لدده بالنهددار ًوبطلااوع الشاامس ،للحددديث

وين  ،ألن سدلطانه بداا يلدى الشدمس ًأي ال تفوت بطلوع الف در الجديد

ونقدل  ،أنها تفوت  ذهاب الليل (9)والقديم ،هئألنه ينتفر بضو ًذهب الليل
                                                           

 بندر المحالوي.تحقيق   ، (334 1(  افي المحتاج لدسنوي )1)

 (. 492 4(  فاية النبيه البن الرفعة )2)

 (. 86 2( روضة الطالبين للنووي )3)

باب خطبة اسمام  ،  تاب ال سو  ، (35 2( أخر ه البخاري في صحيحه )4)

 (. 1044برام ) ، في ال سو 

 (. 86 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (79 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (. 54 5الم موع للنووي ) :ر( انظ6)

 (.  565 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

 ، تحقيق  عبدالع ي  بن حمد الخضير ، (620خادم الرافعي والروضة )ص( 8)

ل ن و ، (566 2) للدميري الن م الوهاج و ، (54 5) للنووي الم موع وانظر:

 وه أعلم.  ، لم ينسبه ألحد

 (. 504 4و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (390 2التهذيب للباوي ) :( انظر9)
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خاسددفا بددين الف ددر أن القددولين فيمددا يذا غدداب  عددن ابددن  ددج (1)الرافعددي

في ددو  الشددروع فددي  ،فأمددا يذا لددم ياددب وبقددي خاسددفا ،وطلددوع الشددمس

صدرح الددارمي وغيدرر ب ريدان  (2)اال في الروضة ،الصالو بال خال 

ندده مقتضددى يطددالا ي (3)واددال فددي شددرح المهددذب ،القددولين فددي الحددالين

أي ال تفدددوت باروبددده فدددي الليدددل  خاسااافا وباااهربغول  قولاااه .ال مهدددور

 .وهدو الليدل ،لبقدار محدل سدلطانه بل يصلي  ما لو استتر بامام   ،خاسفا  

إن خياف  ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخار قادم الفارض قوله

ف ان أهم فيخطب لل معة ثم يصدليها ثدم يصدلي  ،ألن فعله متحتم ًفوته

أي ين لددم يخدد  فددوت  وإل قولااه .ال سددو  ين أدر دده لددم يخطددب لدده

خدو  الفدوات بداالن الر وعلدى هدذا ل فااألظهر تقاديم الكساوفالفرض 

ا  قولاهيخف  والثاني ي قدم الفدرض لو وبده  ثام يخطاب للجمعاة متعرضاا

أي يذا ادددم ال سددو  خطددب بعددد صددالته  للكسااوف ثاام يصاالي الجمعااة

 ،وال يحتاج يلى أربدر خطدب ،ن ال سو شأويذ ر فيها  ،خطبة ال معة

ال معددة ألندده لددو خطددب بقصددد ً ل ددن يقصددد بددالخطبتين ال معددة خاصددة

ولااو  قولااهوهددو ممتنددر.  (4)وال سددو   ددان تشددري ا  بددين الفددرض والنفددل

ر لمددا يخشددى مددن تاي دد ًاجتمااع عيااد وكسااوف وجنااازة قاادمت الجنااازة

ولدم يضدق الوادت  ،ب[مدر ال ندا و88 ب] ولو ا تمعت ال معة ،الميت

ألنهددا فددرض  ً(5)فدد ن ضدداا ادددمت ال معددة علددى المددذهب ،ادددمت أيضددا  

 ،وعلى هدذا تقدديمها وا دب ،ألن ال معة لها بدل ًال نا و (6)وايل ،عين

فلدددم يبيندددوا أن تقدددديم ال ندددا و علدددى سدددبيل  ،وأمدددا يذا لدددم يضدددق الوادددت

                                                           

 (.80 5( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.87 2( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.54 5( الم موع للنووي )3)

 (.88 2( روضة الطالبين للنووي )4)

والن م الوهاج للدميري  ، (87 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

(2 567.) 

نهاية  :( نقله يمام الحرمين وغيرر عن الشي  أبي محمد ال ويني. انظر6)

والم موع  ، (82 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (642 2المطلب لل ويني )

 (.56 5للنووي )
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 .(1)االده السدب ي ،الو دوب ب[47الو وب أو الندب وتعلديلهم يقتضدي]أ 

فد ن لدم يحضدر أفدرد اسمدام  ماعدة  ،شرط تقديمها حضور الدولي ،نعم

   .وه الموفق ،(2)نوالباا اشتال بايرهاوينتظرونها 

                                                           

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (475 1( االبتهاج للسب ي )1)

والن م الوهاج للدميري  ، (87 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

(2 567.) 
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 باب صالو االستسقار 

 ،(1)سددؤال ه تعددالى أن يسددقي عبددادر عنددد حددا تهم المددراد باالستسددقار

 ًقي يذا ناولهس   ويقال ،وسقى واستقى بمعنى ،(2)طلب السقيا واالستسقار

لفعلدده  ًأي مؤ دددو هااي ساانة قولااه .(3)قيا  وأسددقى يذا أعددد لدده س دد ،ليشددرب

(4)، الددعار  وأوسدطها ،بدر عتين وخطبتدين أفضدلها واالستسقار أنواع

واألخبدار  ،الددعار مطلقدا وأدناهدا ،وفي خطبة ال معدة ،خل  الصلوات

 ،أي يمدا النقطداع المدار أو لقلتده عناد الحاجاة قولاه .وردت ب مير ذل 

ف نده يسدتحب  ،ليشمل يذا احتا ت طائفدة مدن المسدلمين ًوأطلق الحا ة

وتعااد  قوله .أو يستسقوا لهم ويسألوا ال يادو ألنفسهم لايرهم أن يصلوا

ا  ا  ثانيااا أي يسددتحب الت ددرار يذا لددم يسددقوا فددي يددوم  إن لاام ي سااقَوا وثالثااا

ين ه يحددددب الملحددددين فددددي )) ‘اددددال  ،االستسددددقار حتددددى يسددددقيهم ه

 ،الصدحيا وعلدى األول ،ال يصدلون يال مدرو واحددو (6)وايدل ،(5)((الدعار

 وايل ؟الاد لالستسقار أو يتأهبون بالصيام مرو أخرىهل يخر ون من 

علدى حدالين ين  وايدل ،األول (8)وأصلها (7)أظهرهما في الروضة ،اوالن

وين ااتضدى الحدال التدأخير  ،وبعدد غدد   ،لم يشق على الناس عدادوا غددا  

                                                           

 (.90 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 (.89تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :( انظر2)

 (.569 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

باب االستسقار  ،  تاب االستسقار ، (26 2( أخر ه البخاري في صحيحه )4)

 تاب صالو  ، (206 4وصحيا مسلم ) ، (1005برام ) ، ‘وخروج النبي 

 (.894برام ) ، االستسقار

باب ما  ار في فضل ل وم الدعار  ، (28 1( أخر ه الطبراني في الدعار )5)

ضعي  ال امر  :موضوع. انظر :واال األلباني ، (20برام ) ، واسلحاح فيه

 (.1710برام ) ، الصاير و يادته

 فاية النبيه البن الرفعة  :اب. انظر( ح ار ابن  ج  و ها  عن بعض األصح6)

(4 537.) 

 (.90 2( روضة الطالبين للنووي )7)

 (.90 5( فتا الع ي  للرافعي )8)
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فاإن  قولاه .(1)االده فدي شدرح المهدذب .وهو اول ال مهور ،صاموا أياما  

أي للثنار علدى ه  فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاءتأهبوا للصالة 

 ،وللدددعار بطلددب ال يددادو ،تعددالى علددى تع يددل مددا ع مددوا علددى سددؤاله

 قوله .ف نهم ال يخر ون لذل  ،عما يذا سقوا بعدها ،ابلها واحتر  بقوله

واطدر بده  ،أي بصدفة صدالو االستسدقار للشد ر ويصلون على الصحيح

لددم يصددل هددذر  ألندده  ًال (4)والثدداني ،(3)المنصددوصوهددو  ،(2)األ ثددرون

 ،وأ ددرى الو هددان فيمددا يذا لددم تنقطددر الميددار ،الصددالو يال عنددد الحا ددة

والصددددواب ال دددد م  (6)اددددال السددددب ي .(5)وأرادوا أن يصددددلوا لالسددددت ادو

 قولااه .وهددو وارد علددى مددا تقدددم مددن التقييددد بالحا ددة .انتهددى ،بالصددالو

ويصدوم  ،أي ابل ميعداد الخدروج أيام أولا ويأمرهم اإلمام بصيام ثالثة 

ِعدين  علددى رياضدة الددنفس وخشدوع القلددب ًمعهدم أيضدا    .(7)ألن الصددوم م 

والتوباااة والتقااارب إلاااى هللا تعاااالى بوجاااوه البااار والخاااروج مااان  قولاااه

وذ ددر الخددروج مددن المظددالم بعددد  ،ألن ذلدد  أر ددى لإل ابددة ًالمظااالم

وي ب عليهم هذا  ،ظالم العبادلالهتمام بم ًوين  انت داخلة فيها ،التوبة

وااتصددر  ،(8)االدده السددب ي .علددى األصددا ،الصددوم عنددد أمددر اسمددام بدده

والقيداس طدردر  اال ،على نقل الو وب عن فتاوى المصن  (9)األسنوي

االاتصددار علددى و ددوب  (10)اددال ابددن العمدداد ،فددي  ميددر المددأمور بدده هنددا

                                                           

 (.89-88 5( الم موع للنووي )1)

 (.538 4و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (90 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.284 1( األم للشافعي )3)

شرح مش ل الوسيط  :الصالح في شرح مش ل الوسيط.انظر ( صححه ابن4)

 (.571 2والن م الوهاج للدميري ) ، (383 2البن الصالح )

 (.538 4 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر5)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (479 1( االبتهاج للسب ي )6)

 (.1171 2للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر7)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (479 1ب ي )( االبتهاج للس8)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (346 1(  افي المحتاج لدسنوي )9)

 ."مخطوط"ب[236 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]10)
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 ،بددأمرروالخددروج  ،الصددوم بددأمر اسمددام يقتضددي عدددم و ددوب الصددالو

أندده ي ددب علدديهم الخددروج  وظدداهر  ددالم القاضددي حسددين فددي الفتدداوى

 ،أي في غير م ة ويخرجون إلى الصحراء قوله .والصالو بأمرر أيضا  

ا  ،(2()1) مددا صددرح بدده الخفددا  أن )) لمددا فددي الحددديث ًفااي الرابااع صااياما

ظدداهر  المدده أندده يددأمرهم  (4)اددال األسددنوي ،(3)((دعددوو الصددائم ال تددرد

ونقلده  ،أربعة أيام وصرح بده  ماعدة مدنهم الرويداني فدي البحدربصوم 

خددرج يلددى ))ألندده  ًفااي ثياااب بذلااة وتخشااع قولااه .عددن نددص األم

 ((ديدفصلى ر عتين  ما يصلي الع ،متخشعا   مبتذال   االستسقار متواضعا  

                                                           

 ، الخصال""صاحب  تاب ، ( أحمد بن عمر بن يوس  أبو ب ر الخفا 1)

ولو  ، م لد متوسط ذ ر في أوله نبذو من أصول الفقه سمار باألاسام والخصال

ال أعلم من  ، البيان عن  ذا""ألنه يتر م الباب بقوله: ًسمار بالبيان ل ان أولى

 (.124 1طبقات ابن شهبة ) :حاله غير ذل . انظر

 (.572 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

باب ما  ار في صفة ال نة  ، (672 4( أخر ه الترمذي في سننه )3)

وليس  ، هذا حديث ليس يسنادر بذا  القوي:"واال ، (2526برام ) ، ونعيمها

باب في  ،  تاب الصيام ، (557 1وابن ما ة في سننه ) ، هو عندي بمتصل"

ضعي   :وضعفه األلباني. انظر ، (1752برام ) ، )الصائم ال ترد دعوته(

 (.3850برام ) ، (475 1سنن الترمذي )

والمهمات  ، تحقيق  بندر المحالوي ، (347 1(  افي المحتاج لدسنوي )4)

 (.448 3لدسنوي )
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وال يت ينددددون وال  ،وصددددححه الترمددددذي ،(2)وغيددددرهم (1)روار األربعددددة

  .(3)تقدمل ن ياتسلون  ما  ،يتطيبون

 ،(4)ما يمتهن مدن الثيداب ،ب سر البار وس ون الذال المع مة ذلةالبِ  فائدة

 والخشددوع ،ف ددالم المصددن  مددن بدداب يضددافة الموصددو  يلددى صددفته

  .ويراد به أيضا  التذلل ،حضور القلب وس ون ال وارح

ألن دعارهم يلى  ًأي استحبابا ويخرجون الصبيان والشيوخ قوله

وتوا   ،أي يستحب يخرا ها البهائم في األصح وكذا ،اس ابة أارب

ف ذا هو  ،خرج نبي من األنبيار يستسقي)) اال  ،مع ولة عن الناس

ار عوا فقد است يب ل م  فقال ،بنملة رافعة بعض اوائمها يلى السمار

وهو  ،وال ي رر ،ال يستحب والثاني ،(5)صححه الحا م ((من أ ل النملة

نص في  (7)وفي المهمات ،ي رر والثالث ،(6)االه السب ي ،ظاهر النص

وذهب يليه  مهور  ،األم وغيرها على أنه ال يستحب يخرا ها

ومبالغ يقول  ،األصحاب ما بين مقتصر على عدم االستحباب

                                                           

 ماع أبواب االستسقار  ،  تاب الصالو ، (302 1( سنن أبي داود )1)

باب  ،  تاب االستسقار ، (156 3وسنن النسائي ) ، (1165برام ) ، وتفريعها

وسنن الترمذي  ، (1508برام ) ،  لوس اسمام على المنبر لالستسقار

هذا :"واال ، (558برام ) ، باب ما  ار في صالو االستسقار ، (445 2)

 تاب ياامة  ، (403 1وسنن ابن ما ة في سننه ) ، حديث حسن صحيا"

 ، (1266برام ) ، باب ما  ار في صالو االستسقار ، الصالو والسنة فيها

 (.1057برام ) ، (329 4صحيا أبي داود ) :وحسن يسنادر األلباني. انظر

والمستدر  على  ، (2039برام ) ، (230 1( مسند اسمام أحمد )2)

 (.1219برام ) ، (474 1الصحيحين للحا م )

 ( في األغسال المستحبة في ال معة وغيرها )ص (.3)

والمصباح المنير للفيومي  ، (1632 4الصحاح لل وهري ) :( انظر4)

 بذل".:"مادو ، (44)ص

 ، (1215برام ) ،  تاب االستسقار ، (473 1( المستدر  على الصحيحين )5)

 (.6569برام ) ، (657 1ال امر الصاير و يادته ) :وضعفه األلباني. انظر

 الحربي. تحقيق  أمينة ، (483 1( االبتهاج للسب ي )6)

 (.450 3( المهمات لدسنوي )7)
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ألنهم يشار ون في  ًول يمنع أهل الذمة الحضور قوله .بال راهة

 (1)نص الشافعي ،أي في مصالنا ل يختلطون بنال ن و ،طلب الر ا

وربما  انوا  ،ألنهم أعدار ه ًبهم [أ89ب ] على  راهة االختالط

وهي  قوله .وين امتا وا ،يمنعون في يومنا (2)وايل ،في المنر سببا  

ل التعوذ في األولى بوا ،في بر بعد االستفتاح ،(3)للحديث ًركعتان كالعيد

، ذا راويرفر يديه ويق  بين  ل ت بيرتين  ،خمسا   والثانية ،سبعا  

  (5) {رب يئ ىئ} لكن قيل يقرأ في الثانية قوله .(4)وي هر بالقرارو
والمنصوص أنه يقرأ فيهما ما  ( 6) { ٱٻ} وفي األولى ،أي بدل ااتربت

هذا نصه  ، ان حسنا ( 7) {رب يئ ىئ}وين ارأ  اال ،يقرأ في العيد

أي بل ي و  فعلها  ول تختص بوقت العيد في األصح قوله .(8)في األم

حتى في وات ال راهة على  ،وهو المنصوص ،أو نهارا   متى شار ليال  

 .يمتد بعدر ما لم يصلي العصر (10)وايل ،تختص به والثاني ،(9)الصحيا

عن البندني ي ي في  (11)وفي ال فاية ،أي خطبتين ويخطب كالعيد قوله

                                                           

 (.284 1( األم للشافعي )1)

ا. انظر2) للماوردي  الحاوي ال بير :( ح ار الماوردي والروياني و ه 

وفتا الع ي  للرافعي  ، (500 2وبحر المذهب للروياني ) ، (1170 2)

(5 95.) 

 (.816( سبق تخري ه اريبا  في )ص3)

 (.576 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر4)

 .1سورو نوح ( 5)

 .1سورو ا ( 6)

 .1سورو نوح ( 7)

 (.272 1( األم للشافعي )8)

 (.76 5الم موع للنووي ) :( انظر9)

وفتا  ، (501 2بحر المذهب للروياني ) :( ح ار الروياني والرافعي. انظر10)

 (.98 5الع ي  للرافعي )

 (.526 4(  فاية النبيه البن الرفعة )11)
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 ،وتعبيرر بالواو يقتضي  وا  تقديم الخطبة على الصالو ،واحدو

فال  ،(1)و ذل  عبر المحرر ،األفضل  ما سيأتيوهو  ،و وا  تأخيرها

 العيد عام في  مير ما تقدم يال ما  واوله ،يحسن االستدرا  عليه

وفي  ،أي في األول تسعا   ستغفروا هللا بدل التكبيريلكن  استثنى بقوله

استافر ه الذي ال يله يال هو الحي القيوم وأتوب " يقول ،سبعا   الثانية

وهو ظاهر  (2)اال السب ي ،في ابتدار الخطبة  العيد ي بر وايل ،"يليه

وأن ي ثر منه في  ،ويستحب ختم  المه باالستافار ،نصه في األم

ويدعوا في  قوله .اآلية ( 3) {٣َۡربَُّكمۡ ۡفُِروا َۡتغۡ سۡ ٱ} ومنه اوله ،الخطبة

ا ) الخطبة األولى ا  اللهم اسقنا غيثا ا  مغيثا ا  هنيئا ا  مريئا ا  مريعا  مجلالا  غدقا

ا  ا دائما ا طبقا  ،الغيث ول تجعلنا من القانطين [أ75]أ  اللهم اسقنا ،سحا

روى  ا(علينا مدرارفأرسل السماء  ،اللهم إنا نستغفرك إن كنت غفارا

 ان يدعوا به  أنه ¢ عن ابن عمر (5)والمختصر (4)الشافعي في األم

اللهم ين بالبالد والعباد "من القانطين   اد بعد اوله ،في االستسقار

اللهم أنبت لنا  ،والخلق من الدوآر والضن  ما ال نش و يال يلي 

نبت لنا من أو ،واسقنا من بر ات السمار ،وأِدر  لنا الضرع ،ال رع

وا ش  عنا  ،اللهم ارفر عنا ال هد وال وع والعري ،بر ات األرض

 ،اسقنا واوله ،(يل  ..اللهم ينا نستافر  ،من البالر ما ال ي شفه غير 

بضم الميم  والمايث ،المطر والايث ،ي و  فيه اطر الهم و ووصلها

 ،ممدود مهمو  الذي ال ضرر فيه والهنير ،هو المنقذ من الشدو

بفتا الميم و سر  والمرير ،مهمو  أيضا المحمود العاابة والمرير

 ،وهي الخصب ب سر الخار ،الرار بعدها مثناو من تحت من المراعة

 ،وروى بضم الميم ويس ان الرار مر البار الموحدو أو المثناو من فوا

وأربر المطر يذا أنبت ما  ،ارتعت الماشية يذا أ لت ما شارت يقال

                                                           

 (.79( المحرر للرافعي )ص1)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (487 1( االبتهاج للسب ي )2)

 .3سورو هود ( 3)

 (.287 1( األم للشافعي )4)

 (.128 8( مختصر الم ني )5)
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 ،ضم الميم مر  سر الرار واليار التحتانية (1)دم األسنويوا ،يرتر فيه

بفتا  والادا ،وهو ال يادو مأخوذ من المراعة ،الذي يأتي بالرير واال

 ،ب سر الالم هو الساتر األفق لعمومه والم لل ،الدال ال ثير المار

سا المار يذا سال من فوا يلى  يقال ،الشديد الوار على األرض والسا

بفتا الطار  والطبق ،يسيا يذا  رى على و ه األرضوساح  ،أسفل

والسمار  ،اليأس والقنوط ،لها على األرض مستوعبا   والبار أي مطبقا  

ممدود شدو  والدوآر ،ر  أي القطردمفعاال  من ال مدرارا ،هنا المطر

 ،الضيق والضن  ،بفتا ال يم الة الخير وسور الحال وال هد ،ال وع

يعني أن  ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية قوله .ونش و بالنون

ي ون في الخطبة األولى وصدر الثانية مستقبل الناس ثم يستقبل القبلة 

عن  (3)وح ار في شرح مسلم ،في نحو ثلثها (2)قئاال في الداا

أنه يذا استقبل في األولى  عن نص األم (4)وح ى في البحر ،األصحاب

أنه يذا فرغ من الدعار استقبل  (5)الرافعيو  م  ،لم يعدر في الثانية

ويبالغ  قوله .الناس في بااي الخطبة خالفا لما يوهمه  الم المصن 

 ( 6) {جبحب هئ مئ خئ} لقوله تعالى ًفي الدعاء سرا أو جهراا 

ويرفعون أيديهم في  ،وان  ويذا  هر أم   ،ويذا أسر دعا الناس سرا   ،

 ،استسقى النبي ))ألن ًالدعار  اعلين ظهور أ فهم يلى السمار

 (8)وفي الروضة ،(7)روار مسلم ((فأشار بظهر  فيه يلى السمار

                                                           

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (355 1اج لدسنوي )(  افي المحت1)

 (.48 1( داائق المنهاج للنووي )2)

 (.207 4( شرح النووي على مسلم )3)

 (.504 2( بحر المذهب للروياني )4)

 (.102 5( فتا الع ي  للرافعي )5)

 .55سورو األعرا  ( 6)

 باب رفر  اليدين ،  تاب صالو االستسقار ، (208 4( صحيا مسلم )7)

 (.896برام ) ، بالدعار في االستسقار

 (.94 2( روضة الطالبين للنووي )8)
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السنة ل ل من دعا لرفر بالر أن ي عل ظهر  اال العلمار ،(1)وأصلها

 ،انتهى ، عل بطن  فيه يلى السمار ويذا سأل شيئا   ،السمار فيه يلى 

ب عن أبيه أن النبي ئأحمد عن خالد بن السا (2)وهو من رواية اسمام

((ويذا استعاذ  عل ظاهرهما  ، ان يذا سأل  عل باطن  فيه يليه

 ،فيجعل يمينه يسار وعكسه ،ويحول رداءه عند استقباله قوله .((يليه

استقبل القبلة  أن النبي ))¢من حديث عبده بن  يد (3)في الصحيحين

ل ردارر و عل األيمن على )) في حديثه (4)وفي سنن أبي داود ،((وحو 

من حديث  (5)وروى الحا م ،((واأليسر على األيمن ،األيسر

ب[ استسقى وحول ردارر ليتحول 89 ب] أن النبي ))¢ ابر

ألنه  أعاله أسفله وعكسهوينكسه على الجديد فيجعل  قوله .((القحط

((في عله  ،فأراد أن يأخذ بأسفلها ،استسقى وعليه خميصة سودار

 (7)والنسائي (6)روار أبو داود ((فلما ثقلت عليه البها على عاتقه ،أعالها

 ًبه وهم   ،فيما أرادر فرأى الشافعي اتباعه  ،(8)وصححه الحا م

 ًيستحب ال (9)والقديم ،وهو الثقل ،لظهور السبب الداعي يلى التر 

                                                           

 (.102 5( فتا الع ي  للرافعي )1)

وليس فيه ذ ر ألبي خالد  ، (16613برام ) ، (56 4( مسند اسمام أحمد )2)

سلسلة األحاديث الضعيفة  :والحديث ضع  يسنادر األلباني. انظر ، بن السائب

 (. 4199برام ) ، (211 9وأثرها السيئ في األمة لدلباني ) والموضوعة

 (. 814( سبق تخري ه اريبا  في )ص3)

 ماع أبواب االستسقار  ،  تاب الصالو ، (302 1( سنن أبي داود )4)

 (.1163برام ) ، وتفريعها

 (. 1216برام ) ، (473 1( المستدر  على الصحيحين )5)

 ماع أبواب االستسقار  ،  تاب الصالو ، (302 1( سنن أبي داود )6)

صحيا أبي داود  :وصحا يسنادر األلباني. انظر ، (1164برام ) ، وتفريعها

 (.1055برام ) ، (326 4)

باب  لوس اسمام على المنبر  ،  تاب االستسقار ، (156 3( سنن النسائي )7)

 (1507برام ) ، لالستسقار

 (. 1221برام ) ، (473 1( المستدر  على الصحيحين )8)

 (. 580 2والن م الوهاج للدميري ) ، (683 2البيان للعمراني ) :( انظر9)
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 ًأي الر ال مثل تحويل اسمام ل الناس مثلهويحو   قوله .ألنه لم يفعله

حتى  ويتر  محوال   الت ،((وحول الناس معه))(1)ألن في رواية أحمد

ولو  قوله .غير ردارر ابل ذل  ألنه لم ينقل أن النبي  ًين ع الثياب

د ئ ذا نقله في  وا ،أي  سائر السنن ترك اإلمام الستسقاء فعله الناس

أن الشافعي  (3)وفي شرح المهذب ،عن الشافعي واألصحاب (2)الروضة

ادموا أحدهم لل معة  ،يذا خلت األمصار عن الوالو"  اال في األم

وهو يفهم أنه عند و ود الوالي  ،انتهى "والعيد وال سو  واالستسقار

ولو خطب  قوله .من الفتنة في المصر ال يستحب لهم فعل ذل  خوفا  

أن الشي  أبا حامد نقله عن  (4)اال في شرح المهذب ،قبل الصالة جاز

وأ ثر  (5)اال السب ي ،وأن ابن المنذر أشار يلى استحبابه ،األصحاب

واستدلوا ل وا  التقديم بحديث  ،انتهى ،العلمار على استحباب التأخير

 ،يستسقي خرج رسول ه )) (6)في الصحيحين¢ عبده بن  يد

من  (7)ل ن روى اسمام أحمد ،((فتو ه يلى القبلة يدعو ثم صلى ر عتين

تقديم  (1)وابن ما ة(8)وروى هو ،((فبدأ بالصالو ابل الخطبة)) حديثه

                                                           

حديث  :واال األرناؤوط ، (16512برام ) ، (41 4( مسند اسمام أحمد )1)

 فهو حسن.  ، ول الناس معه"وتح:"صحيا دون اوله

 (. 95 2( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.94 5( الم موع للنووي )3)

 (.94-93 5( الم موع للنووي )4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (492 1( االبتهاج للسب ي )5)

باب تحويل الردار في  ،  تاب االستسقار ، (27 2( صحيا البخاري )6)

 تاب صالو  ، (207 4وصحيا مسلم ) ، (1012برام ) ، االستسقار

 (.894برام ) ، االستسقار

يسنادر  :واال األرناؤوط ، (16513برام ) ، (41 4( مسند اسمام أحمد )7)

 صحيا على شرط الشيخين. 

صحيا  :واال األرناؤوط ، (8310برام ) ، (326 2( مسند اسمام أحمد )8)

 وهذا يسناد ضعي .  ، لايرر
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ويسن أن يبرز ألول مطر  قوله .¢الصالو من حديث أبي هريرو

أمطرت السمار  ان يذا ))ألنه  ًويكشف غير عورته ليصيبه ،السنة

ينه  واال ،(2)روار الحا م ((حسر ثوبه عن ظهرر حتى يصيبه المطر

 ،أصابنا مطر  )) اال¢ عن أنس (3)وفي صحيا مسلم ،على شرط مسلم

يا  فقلت ،ثوبه حتى أصابه المطر ‘فحسر  ،ونحن مر رسول ه 

أي بخلقه  ((حديث عهد بربه ألنه ‘فقال  ؟رسول ه لم صنعت هذا

واتفق الشافعي واألصحاب على أن ذل  ينما  (4)اال السب ي ،وتن يله

انتهى ويدل له ما روى ابن  ، ما في ال تاب ،ي ون في مطر السنة

وأصحابه ي شفون   ان رسول ه )) اال¢ عن أبي هريرو (5)حبان

ويقول رسول  ،رؤوسهم في أول مطر ي ون من السمار في ذل  العام

وأن يغتسل أو  قوله .((وأعظم بر ة ،بربنا هو أحدث عهدا   ه 

  ان يذا سال السيل اال‘أنه  (6)روى الشافعي ،يتوضأ في السيل

اخر وا بنا يلى هذا الذي  عله ه تعالى طهورا فنتطهر منه ونحمد ))

واستحب األصحاب أن  ،(7)االه البيهقي ،في سندر انقطاع ((ه عليه

 ،(8)ذ رر في الروضة "أو"والتعبير ب ،ي مر بين الوضور واالغتسال

 قوله .فليتوضأ ،ف ن لم ي معها بالواو ثم اال (9)وعبر في شرح المهذب
                                                                                                                                                             

باب  ،  تاب ياامة الصالو والسنة فيها ، (403 1ابن ما ة في سننه ) ( سنن1)

ضعي   :وضعفه األلباني. انظر ، (1268برام ) ، ما  ار في صالو االستسقار

 (.1284برام ) ، (94سنن ابن ما ه )ص

 (. 7768برام ) ، (317 4( المستدر  على الصحيحين )2)

باب الدعار في  ، قار تاب صالو االستس ، (213 4( صحيا مسلم )3)

 (.898برام ) ، االستسقار

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (493 1( االبتهاج للسب ي )4)

واد أخر ه ابن عسا ر في تاري  دمشق  ، ( لم أا  عليه عند ابن حبان5)

(10 119.) 

 (.289 1( األم للشافعي )6)

 (.6457برام ) ، (501 3( السنن ال برى للبيهقي )7)

 (.95 2البين للنووي )( روضة الط8)

 (.93 5( الم موع للنووي )9)
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أنه |))¢عن ابن ال بير (1)صا في الموطأ ويسبح عند الرعد و البرق

سبحان ه الذي يسبا الرعد  واال ،يذا  ان سمر الرعد تر  الحديث

لما روار  ًول يتبع بصره البرق قوله .((والمالئ ة من خيفته ،بحمدر

يذا رأى |)) اال¢ عن عروو بن ال بير (2)الشافعي في األم ب[57]أ 

 ان  (3)اال الماوردي ،((وليص  ولينعت ،فال يشر يليه ،أحد م البرا

ال يله يال ه " ويقولون ،السل  ي رهون اسشارو يلى الرعد والبرا

والبرا  ،أن الرعد مل  أيضا  عن م اهد (4)وفيها ،"سبوح ادوس ،وحدر

 ،"وما أشبه ما االه بظاهر القرآن" أ نحته يسوا بها السحاب ثم اال

في ون المسموع صوته أو صوت سواه على اختال   (5)اال األسنوي

ا )) ويقول عند المطر قوله .فيه ا  اللهم صيبا  ،(6)روار البخاري ((نافعا

 صاب يصوب يذا ن ل من علو  هو المطر من  ،بتشديد اليار والصيب

 والسيب ،مرتين أو ثالثا   ((سيبا  نافعا  ))(7)والبن ما ة ،يلى أسفل

 ويدعوا بما قوله .فيستحب ال مر بينهما (8)اال من  وائدر ،العطار

وتست اب الدعوو في أربعة  ،تفتا أبواب السمار)) لقوله  ًشاء

ورؤية  ،الصالووياامة  ،ون ول الايث ،عند التقار الصفو  مواطن

                                                           

برام  ، باب القول يذا سمعت الرعد ،  تاب ال الم ، (992 2( موطأ مال  )1)

(26.) 

 (.290 1( األم للشافعي )2)

 (.1190 2للماوردي ) الحاوي ال بير( 3)

 (.290 1( األم للشافعي )4)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (363 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

 ، باب ما يقال يذا مطرت ،  تاب االستسقار ، (32 2( صحيا البخاري )6)

 (.1032برام )

باب ما يدعو به الر ل يذا  ،  تاب الدعار ، (1280 2( سنن ابن ما ة )7)

 (.3889برام ) ، رأى السحاب

 (.95 2( روضة الطالبين للنووي )8)
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مطرنا ) أي ويقول بعد المطر وبعده قوله .(1)روار البيهقي ((ال عبة

 (2)نيلما في الصحيح ً(كذاء مطرنا بنو) ويكره ،(بفضل هللا ورحمته

مطرنا  فأما من اال ،أصبا من عبادي مؤمن بي و افر))عن ه تعالى

مطرنا بنو  ومن اال ،فذل  مؤمن و افر بال و ب ،بفضل ه ورحمته

ومحل ال راهة يذا لم يعتقد أن  ،((فذل   افر بي مؤمن بال و ب ، ذا

فلو اال في نور  ذا  (3)اال األسنوي ،ف ن اعتقدر  فر ،هو الفاعل رالنو

والنور هو سقوط ن م من المنا ل في المارب مر طلوع  ،لم ي رر

يلى  وطلوع الذي يرابه من المشرا يقابله في ساعة في  ل ليلة ،الف ر

 أي وي رر سب الريا لقوله  وسب الريح قوله .(4)ثالثة عشر يوما  

 ف ذا رأيتموها فال ،الريا من روح ه تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب))

 ((واستعيذوا باا من شرها ،واسألوا ه خيرها ،تسبوها [أ90 ب]

وفي  ،(8)والحا م (7)وصححه ابن حبان ،(6)والنسائي (5)روار أبو داود

                                                           

باب طلب  ،  تاب صالو االستسقار ، (502 3( السنن ال برى للبيهقي )1)

 :ضعي   دا . انظر :واال األلباني ، (6460برام ) ، اس ابة عند ن ول الايث

 (.6214برام ) ، (622 1ال امر الصاير و يادته )

 ڤ ڤ ٹ ٹ} :باب اوله تعالى ،  تاب االستسقار ، (33 2( صحيا البخاري )2)

باب بيان  فر  ،  تاب اسيمان ، (135 2وصحيا مسلم ) ، (1038برام ) ، {ڤ

 (.71برام ) ، من اال: مطرنا بالنور

 تحقيق  بندر المحالوي. ،  (1(  افي المحتاج لدسنوي )3)

 نوأ".:"مادو ، (79 1الصحاح لل وهري ) :( انظر4)

 ، باب ما يقول يذا ها ت الريا ،  تاب األدب ، (326 4( سنن أبي داود )5)

 (.267 1وصححه األلباني في صحيا األدب المفرد ) ، (5097م )برا

باب ما يقول  ،  تاب عمل اليوم والليلة ، (341 9( السنن ال برى للنسائي )6)

 (.10701برام ) ، يذا ها ت الريا

يذ الرياح  ، باب ذ ر ال  ر عن سب الرياح ، (39 13( صحيا ابن حبان )7)

 (.5732برام ) ، ربما أتت بالرحمة

 (. 7769برام ) ، (318 4( المستدر  على الصحيحين )8)
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اللهم يني  اال ، ان يذا عصفت الريا أن النبي )) (1)صحيا مسلم

وأعوذ ب  من شرها  ،وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ،أسأل  خيرها

ولو تضرروا بكثرة المطر  قوله .((وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

ثبت في  ((اللهم حوالينا ول علينا)) فالسنة أن يسألوا هللا رفعه

 ،ا عل المطر في األودية والمراعي ال في األبنية ومعنار ،(2)الصحيحين

اللهم على اآل ام والضراب وبطون األودية ))وفي رواية متصال به

أي ال يشرع لذل   ول يصلي لذلك وهللا أعلم قوله ((ومنابت الش ر

اال  ،ال أ و  الصالو  ماعة في أية  غير ال سو  اال الشافعي ،صالو

أراد أنه ال تشرع الصالو  ماعة لل ال ل والرياح  (3)في ال فاية

 .ألنه لم يرد ًوانقضاض ال و ب والرعد والبرا

                                                           

باب  التعوذ عند رؤية  ،  تاب صالو االستسقار ، (214 4( صحيا مسلم )1)

 (.899برام ) ، والفرح بالمطر ، الريا والايم

باب من تمطر في المطر  ،  تاب االستسقار ، (33 2( صحيا البخاري )2)

 تاب  ، (211 4وصحيا مسلم ) ، (1033برام ) ، تهحتى يتحادر على لحي

برام  ، والفرح بالمطر ، باب  التعوذ عند رؤية الريا والايم ، صالو االستسقار

(897.) 

 (.509 4(  فاية النبيه البن الرفعة )3)
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و[باب ]في ح م تار  الصال  

 جاحداا وجوبهاا كفاروهي يحدى الخمس  ،أي المعهودو ن ترك الصالةإ

 ،وال يخدتص هدذا بالصدالو ،أي فهو مرتد ي ري عليده أح دام المرتددين

 ،مدن الددين بالضدرورو عليده معلدوم   م مدر   و دل ،بل ي ري في  حدود  

وتبعدده المصددن  مددا يذا  ددان اريددب عهدددر باسسددالم  (1)واسددتثنى الرافعددي

ابيدل صدداة  (2)وأ اب فدي شدرح المهدذب ،ي و  أن يخفى عليه و وبها

فمدن لدم  ،بأن ال حد عند أهل اللاة هو اسن ار بعدد االعتدرا  المواشي

ألنده لدو  ًولفدظ التدر  ال حا دة لده ،له يعر  الو وب ال يسمى  احدا  

  .ح منا بردته ،ينها غير وا بة عليه واال ،صلى

 ،(3) مدا أفتدى بده الا الدي ،لتدقيلو تر  ال معة وصلى الظهدر لدم   فرع

واختدارر  ،بأنده يقتدل (6)وابدن الصدباغ (5)وأفتدى الشاشدي ،(4)وأارر الرافعي

سدوار صدلى الظهدر أم  (8)ور حه المصدن  فدي التحقيدق ،(7)ابن الصالح

 ،تالق   أو كساالا  قولاه .ألنده ال اضدار لهدا ًوال يسقط اتله يال بالتوبدة ،ال

وواتدده  ،عليدده القضددار - لعددذر   - علددم أن مددن تددر  الصددالو غيددر  احددد  ا

 ،ر أصلي في من لدي ت د اال ف ن صلى أو ،يستتاب وباير عذر   ،موسر

أمدرت أن أااتدل النداس حتدى )) لقولده  ًعلى االمتنداع اتدل وين أصر  

ويقيموا الصالو ويؤتدوا  ،يشهدوا أن ال يله يال ه وأن محمدا رسول ه

فدد ذا أراد السددلطان  ،فضددي يلددى القتددلوالقتددال ي   ،(9)متفددق عليدده ((ال  دداو

                                                           

 (.284 5( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.332 5( الم موع للنووي )2)

 (.28 1( فتاوى الا الي )3)

 (.313 5ا الع ي  للرافعي )( فت4)

 (.593 2الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 (.74 2الارر البهية للسني ي ) :( انظر6)

 (.114 1( فتاوى ابن الصالح )7)

 (.160( التحقيق للنووي )ص8)

 { ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ }باب:  ،  تاب اسيمان ، (14 1( صحيا البخاري )9)

 ،  تاب اسيمان ، (57 2وصحيا مسلم ) ، (25برام ) ،  [5]سورو التوبة:
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أو للبرد أو عدم  تر تها ناسيا   ولو اال ،ر صليت في بيتي ت   فقال ،اتله

 (1)ادال فدي التتمدة ، انت أو باطلدة   المار ونحو ذل  من األعذار صحيحة  

ألن القتدل بسدبب تعمدد  ًف ن امتنر لدم يقتدل علدى المدذهب ،يقال له صل  

وال  ،تعمددت تر هدا ولدو ادال اال ،ولم يتحقق ذل  ،تأخيرها عن الوات

وال  ولدم يقدل ،عدذر  تعمدت تر ها بال  وين اال ،اتل اطعا   ،أريد أصليها

أي ال  "حدددا  " اولدده ،لتحقددق  نايتدده ًتددل أيضددا  علددى المددذهبأصددليها ا  

فلدديس لدده عنددد ه  ،ومددن لددم يددأت بهددن)) فددي الصددلوات لقولدده  ً فددرا  

وصدححه  (2)روار أبدو داود ((وين شار أدخله ال ندة ،ين شار عذبه ،عهد  

 (4)وايدل ،المشديئةأنده لدو  فدر لدم يددخل تحدت  و ده الداللدة ،(3)ابن حبدان

 ((بدين العبدد وال فدر تدر  الصدالو)) لقولده  ًقتل ب فرروي   ،ي فر بذل 

ين تددر  الصددالو  فددي الشددهادات و هددا   (6)وح ددى الرافعددي ،(5)روار مسددلم

والصحيح قتله بصالة فقط بشرط إخراجها عن  قوله .صايرو ال  بيرو

بدالظهر  قتلفال ي ،أي الوات التي ت مر تل  الصالو فيه وقت الضرورة

ألن  ًوال بددالمارب والعشددار يال بعددد الف ددر ،والعصددر يال بعددد الاددروب

فدي  واد ي ون لده عدذر   ،الواتين  الوات الواحد في حق أرباب األعذار

يقتل بصالو واحدو فدي  وايل ،ويقتل بالصبا عند طلوع الشمس ، عمه

                                                                                                                                                             

برام  ، باب األمر بقتال الناس حتى يقولوا: ال يله يال ه محمد رسول ه

(22.) 

 تحقيق  نسرين هالل حمادي. ، (228-227 1( تتمة اسبانة للمتولي )1)

برام  ، باب فيمن لم يوتر ،  تاب الصالو ، (62 2( سنن أبي داود )2)

 ، (161 5صحيا أبي داود ) :انظر ، حديث صحيا :واال األلباني ، (1420)

 (.1276برام )

باب ذ ر نفي العذاب في القيامة عمن أتى  ، (21 5( صحيا ابن حبان )3)

 (.1731برام ) ، الصلوات الخمس بحقواها

 البيان :وبعض األصحاب من الشافعية. انظر ، ويسحاا ، ( اال به أحمد4)

 (.18 2للعمراني )

باب بيان يطالا اسم ال فر على  ،  تاب اسيمان ، (146 2( صحيا مسلم )5)

 (.82برام ) ، من تر  الصالو

 وعادل عبدالمو ود. ، تحقيق  علي معوض ، (7 13( فتا الع ي  للرافعي )6)
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 وايدل ،ينمدا يقتدل يذا ضداا وادت الثانيدة (1)وايدل ،بعدر وايل ،آخر واتها

وعبدددارو  ،(2)يذا تدددر  أربدددر صدددلوات وايدددل ،يذا ضددداا وادددت الرابعدددة

 (5)اددال السددب ي ،تقتضددي أن المطالبددة بالفعددل شددرط (4)والشددرح (3)المحددرر

قولاه  .واد دل  الم الشافعي علدى أن الطلدب ي دون بعدد خدروج الوادت

 ،والمرتدد يسدتتاب ،ألنه لديس بأشدد مدن المرتدد ًأي ابل القتل ويستتاب

واألصددا أن القددولين فددي  ،(6)االسددتتابة فددي الحددال علددى األظهددروت فددي 

أي ين لددم يتددب  ضاارب عنقااهتثاام  قولااه .االسددتحباب ال فددي الو ددوب

فد ن  ،صدل أي ويقدال لده س بحديادةخيان وقيال ،فد ن تداب فدال ، المرتد

ألن المقصددود حملدده  ًحتااى يصاالي أو يمااوت ،ويال  ددرر عليدده ،صددلى

 ،بالعصددا حتددى يصددلي أو يمددوت يضددرب (7)وايددل ،علددى الصددالو ال اتلدده

ويغساال ويكفاان ويصاالى عليااه وياادفن مااع  قولااه .(8)واختددارر السددب ي

بدددل أولدددى  ،أي  سدددائر أصدددحاب ال بدددائر المسااالمين ول يطماااس قباااره

ال ياسدل  (10)وايدل ،(9) مدا االده المصدن  فدي فتاويده ،لسقوط اسثدم بالحدد

تددددار نا ه  ،وال ي فدددن وال يصدددلى عليددده ويطمدددس ابدددرر تاليظدددا  عليددده

 آمين.  ،برحمته

 

                                                           

 (.298 5فتا الع ي  للرافعي ) :( يح ى عن أبي يسحاا. انظر1)

والدميري في الن م  ، (15 3النووي في الم موع ) ( ح ى هذر األو ه2)

 (.591 2الوهاج )

 (.80( المحرر للرافعي )ص3)

 (295 5( فتا الع ي  للرافعي )4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (512 1( االبتهاج للسب ي )5)

 (.15 3والم موع للنووي ) ، (309 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.592 2الن م الوهاج للدميري ) :نظر( يح ى عن ابن سريج. ا7)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (513 1( االبتهاج للسب ي )8)

 (.223 1( فتاوى النووي )9)

 (.186التلخيص البن القاص )ص :( انظر10)
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  تاب ال نائ  

  وتحته فصول

 

في ت فين الميت. الفصل األول  

في الصالو على الميت. الفصل الثاني       

في دفن الميت.  الفصل الثالث           
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  ئ تاب ال نا

 (2)وايددل ،بددالفتا وال سددر (1)بفددتا ال دديم  مددر  نددا و  ئال نددا [ب90 ب]

 ،بددالع س وايددل ،وبال سددر للددنعش يذا  ددان عليدده الميددت ،بددالفتا للميددت

أي  ذكااار الماااوت [أ76ليكثااار]أ/ قولاااه .(3)نددد  يذا سدددترواشدددتقااها مدددن  َ 

 ،يعنددي المددوت ((أ ثددروا مددن ذ ددر هدداذم اللددذات)) لقولدده  ًاسددتحبابا  

وهددداذم بالدددذال  ،(6)والحدددا م ،(5)وصدددححه ابدددن حبدددان ،(4)حسدددنه الترمدددذي

من الوا ب على المدؤمن  اال بعض العارفين ،القاطر ومعنار ،المع مة

ويعمدل علدى  ،التقي أن يتحبب يلى ه بحب الموت والتشوا يلى اللقدار

ف نده مدن أشدد الشددائد علدى العبدد أن يخدرج مدن الددنيا  ،ويستعد لدهذل  

ويلقى ه وهو غير محب لده  ،ويدخل اآلخرو وهو ي رهها ،وهو يحبها

 ،عاشددر عشددرو أتيددت النبددي  ادال ƒعددن ابددن عمددر  ،وال مسدتعد لددذل 

وأ دد م  ،يددا نبددي ه مددن أ دديس الندداس فقددال ،فقددام ر ددل مددن األنصددار

أولئدد   ،للمددوت للمددوت وأ ثددرهم اسددتعدادا   ذ ددرا   أ ثددرهم)) اددال ؟الندداس

روار ابدن أبدي الددنيا فدي  ((األ ياس ذهبوا بشر  الدنيا و رامة اآلخرو

 (9)وابدن ما ددة ،ب سدناد حسددن (8)والطبرانددي فدي الصدداير ،(7) تداب المدوت

                                                           

 (.94( انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص1)

 (.145( انظر: المطلر على ألفاظ المقنر للبعلي )ص2)

 (.227مقاييس اللاة البن فارس )( انظر: 3)

 (.2307برام ) ، باب ما  ار في ذ ر الموت ، (553 4( سنن الترمذي )4)

فصل في ذ ر الموت ذ ر األمر للمرر  ، (259 7(  صحيا ابن حبان )5)

واال  ، (2992برام ) ، باس ثار من ذ ر مناص اللذات نسأل ه بر ة ورودر

عليقات الحسان على صحيا ابن حبان الت :حسن صحيا. انظر :األلباني

 (.2981برام ) ، (26 5)

 (. 7909برام ) ،  تاب الرااا ، (357 4( المستدر  على الصحيحين )6)

 (.18م ارم األخالا البن أبي الدنيا )ص :( انظر7)

 (.1008برام ) ، (189 2( المع م الصاير للطبراني )8)

 ، باب ذ ر الموت واالستعداد له ،  تاب ال هد ، (1423 2( سنن ابن ما ة )9)

 ، (385 3صحيا سنن ابن ما ة ) :وحسنه األلباني. انظر ، (4259برام )

  (.4335برام )
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ويساتعد بالتوباة ورد  قولاه .(1)والبيهقدي فدي ال هدد ،بسند  يد مختصرا  

و دان األولدى التعبيدر بدالخروج  ،ألنده ادد يأتيده باتدة   ًأي حتمدا   المظالم

 ،حتددى يتندداول رد العددين واضددار الدددين وياامددة الحدددود واسبددرار منهمددا

 قولاه .وعط  رد المظدالم علدى التوبدة مدن عطد  الخداص علدى العدام

ويضاجع  قولاه .أي أولى بذل  لن ول مقدمات الموت به والمريض آكد

تو يه المحتضدر يلدى  ة على الصحيحالمحتضر لجنبه األيمن إلى القبل

أوصدى أن يو ده ¢ ألن البدرار ابدن معدرور ًالقبلة مسدتحب بدال خدال 

صدححه  ((أصداب الفطدرو)) فقدال رسدول ه  ،يلى القبلة يذا احتضر

 مددا  ،أندده يوضددر علددى  نبدده األيمددن (3)فاألصددا ،ثددم اختلفددوا (2)الحددا م

يلقدى علدى ظهدرر وت دون  (4)وايدل ،وألنده أبلدغ فدي االسدتقبال ،في اللحدد

لقاي علاى قفااه فإن تعذر لضيق مكاان ونحاوه أ   قوله .ر الر يلى القبلة

 عل تحدت رأسده شدير وي   اال البندني ي ،ووجهه وأخمصاه إلى القبلة

 وادال ،(6)و د م بده فدي شدرح المهدذب ،(5)مرتفر ليتو ه و هه يلى القبلة

المنخفض مدن  واألخمص ،ا يال عند تعذر األيسر أيضا  قفال ينتقل يلى ال

لقنددوا )) أي المحتضددر لقولدده  ويلقاان الشااهادة قولااه .(7)أسددفل الر ددل

واددددال القاضددددي أبددددو الطيددددب  ،(8)روار مسددددلم ((موتددددا م ال يلدددده يال ه

عداد ))‘ألنده  ًويدؤمر ال دافر المحتضدر بهدا ،ن الشدهادتينلق دي   (9)و ماعة
                                                           

فصل آخر في اصر األمل والمبادرو  ، (190 1ال هد ال بير للبيهقي ) (1)

 (.456برام ) ، بالعمل ابل بلوغ األ ل

 (.1305) برام ، (505 1المستدر  على الصحيحين ) (2)

 ، (106 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (12 3البيان للعمراني ) :انظر (3)

 (.116 5والم موع للنووي )

 (.362 2الوسيط للا الي ) :انظر (4)

 (.9 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :انظر (5)

 (.116 5الم موع للنووي ) (6)

 (.182 3البيان للعمراني ) :انظر (7)

 ، باب تلقين الموتى ال يله يال ه ،  تاب ال نائ  ، (234 4صحيا مسلم ) (8)

 (.916برام )

 (.11 3والن م الوهاج للدميري ) ، (115 5الم موع للنووي ) :انظر (9)
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مدن  دان )) وادال  ،(1)((فأطداع وأسدلم ،يهوديا   ان يخدمده فدأمر بدذل 

 وادال ،(3)والحدا م (2)روار أبو داود ((آخر  المه ال يله يال ه دخل ال نة

بل يذ ر ال لمة بين  ،ال أي ال يقول له بال إلحاح قوله .صحيا اسسناد

 ،ف ذا اال ذل  مرو لم ي ررر عليه يال أن يدت لم ،فيقولها ،ليتذ رها ًيديه

ويقرأ عناده  قوله .أشفق الورثة ويستحب أن يفعل ذل  غير الوارث أو

وصدححه  (4)روار أبدو داود ((وا علدى موتدا م يدسؤاادر))لقولده  ًيس

وروينددا فددي  (6)اددال السددب ي ،معنددار مددن اددرب موتدده ايددل ،(5)ابددن حبددان

قدرأ عنددر يدس يال مدات مدا مدن مدريض ي  ))(7)رباعيات أبي ب ر الشدافعي

 .(8)وهدو غريدب ،((ريانداشدر يدوم القيامدة وح   ،دخل ابدرر ريانداوأ   ،ريانا

أي يظدددن أن ه يرحمددده  وليحسااان ظناااه برباااه سااابحانه وتعاااالى قولاااه

 ((ال يمدوتن أحدد م يال وهدو يحسدن الظدن بداا)) لقوله  ًوير و ذل 

                                                           

وابن حبان في  ، (13762برام ) ، (260 3أخر ه أحمد في مسندر ) (1)

باب ذ ر يباحة اضار حقوا أهل الذمة يذا  انوا  ، (242 11صحيحه )

 :وصححه األلباني. انظر ، (4884برام ) ، م اورين له فطمر في يسالمهم

 (.2949برام ) ، (7 5التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان )

برام  ، باب في التلقين ،  تاب ال نائ  ، (190 3سنن أبي داود ) (2)

(3116.) 

 ، (1299برام ) ،  تاب ال نائ  ، (503 1لصحيحين )( المستدر  على ا3)

يروار الاليل في تخريج أحاديث منار السبيل  :وحسنه األلباني. انظر

 (.687برام ) ، (149 3)

برام  ، باب القرارو عند الميت ،  تاب ال نائ  ، (191 3سنن أبي داود ) (4)

 ، (475 2اود )ضعي  أبي د :يسنادر ضعي . انظر :واال األلباني ، (3121)

 (.559برام )

 (.3002برام ) ، فصل في المحتضر ، (269 7صحيا ابن حبان ) (5)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (570 1( االبتهاج للسب ي )6)

 (.696برام ) ، (543 1) الب ا  الايالنات ألبي ب ر الشافعي :انظر (7)

حياو »األحاديث المرفوعة والمواوفة في  تاب  :( يسنادر ضعي   دا . انظر8)

 ، من بداية حر  )التار( يلى نهاية حر  )ال يم( ، للدَِّميري"الحيوان ال برى

 يبراهيم بن عبد ه المديهش. :تخري ا  ودراسة
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ويتدددبر اآليددات واألحاديددث الددواردو فددي  ددرم ه سددبحانه  ،(1)روار مسددلم

فدي شدرح  فاألصدا ،وأما في حال الصدحة ،ورحمته وعفور (2)وتعالى()

  .ي ون خوفه أر ا والثاني ،ر سوارؤأنه ي ون خوفه ور ا (3)المهذب

يذ الرا دي ال  ،حسن الظن أرفر مدن الر دار اال بعض العارفين  دةئفا

فهو  ما ير و أن يصل يلدى مقصدودر يخدا  أن يقطدر  ،ي ون يال خائفا  

 .المعرفة ب مير أسمار ه تعالى وصفاتهوحسن الظن ثمرو  ،به دونه

فددأغض ¢ دخددل علددى أبددي سددلمة ألن النبددي  ًوإذا مااات غمااض قولااه

 ،(4)روار مسددلم ((بض تبعدده البصددرين الددروح يذا ا دد)) ثددم اددال ،بصددرر

لحياه  د  وش   قوله. رسول ه باسم ه وعلى ملة ويقول عند يغماضه

 قولاه .يبقدى فمده منفتحدا  لدئال  ًوتربط فوا رأسده ،أي عريضة بعصابة

تر جمياع وس ا قولاه .لي ون أسهل فدي الاسدل والت فدين ًنت مفاصلهولي  

 بثدوب   يسد ))ألن النبدي  ًأي ين لدم ي دن محرمدا   خفياف   بدنه بثوب  

 قولااه .سددتر مندده مددا عدددا الددرأسأمددا المحددرم في   ،(5)متفددق عليدده ((حبددرر

روى  ،أي مدن سدي  أو مدرآو ونحوهمدا ثقيال ووضع على بطنه شايء  

 قولااه .صددان المصددح  عددن ذلدد وي   ،(6)ابددن المنددذر أن ذلدد  مددن السددنة

لدئال يصديبه ندداوو األرض  ًأي  لوح ود دة ونحوه ضع على سرير  و  وَ 

 ًأي التدي مدات فيهدا ونزعات ثياباه قولاه .لئال تحميه فيتاير ًبال فرش

                                                           

باب األمر  ،  تاب ال نة وصفة نعيمها وأهلها ، (139 9صحيا مسلم ) (1)

 (.2877برام ) ، وتبحسن الظن باا تعالى عند الم

 ب"."في ن (2)

 (.108 5الم موع للنووي ) (3)

باب في يغماض الميت والدعار  ،  تاب ال نائ  ، (237 4صحيا مسلم ) (4)

 (.920برام ) ، له يذا حضر

باب الدخول على الميت بعد الموت يذا  ،  تاب ، (71 2صحيا البخاري ) (5)

 ،  تاب ال نائ  ، (258 4وصحيا مسلم ) ، (1241برام ) ، أدرج في أ فانه

 (.942برام ) ، باب تس ية الميت

ل ن اال ابن المنذر في  تابه األوسط  ، ( نقله عنه ابن الرفعة في  فاية النبيه6)

أو الحديد  ، ليس في وضر السي "(:321 5في السنن واس ماع واالختال  )

 ."على بطن الميت سنة
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ويتولى ذلك  ،أي على  نبه األيمن ه للقبلة كمحتضرج  و  وَ  ،ألنها تحميه

 .أي  مير ما تقدم بأسدهل مدا يقددر عليده احترامدا  للميدت أرفق محارمه

 ،فد ذا تدوفي)) لقولده  ًموتاه [أ91/ب] قني  باادر بغساله إذا ت اوي   قوله

ف نددده ال ينبادددي ل يفدددة مدددؤمن أن ت لدددس بدددين  ،فأسدددرعوا بددده وع لدددوا

وتظهدددر  والتددديقن بدددأن يمدددوت بعلدددة   ،(1)روار أبدددو داود ((ظهراندددي أهلددده

واحتمدل أن ي دون بده  ،فد ن شد  بدأن ال ي دون بده علدة ،أمارات المدوت

وغسله وتكفينه والصالة علياه  قوله .تأنى يلى حصول اليقينفي   ،س تة

وأقاال الغساال  قولااه .يذا  ددان مسددلما   (2)لإل مدداع ًودفنااه فااروض كفايااة

ألن هو الفرض في الاسدل مدن ال نابدة فدي حدق  ًأي بالمار تعميم بدنه

وتقددددم تصدددحيا  ،أي ين  دددان عليددده بعاااد إزالاااة الااانجس قولاااه .الحدددي

المصدددن  أن الاسدددلة الواحددددو ت فدددي لرفدددر ال نابدددة أو الحددددث وي الدددة 

ول تجب نياة الغاسال  قوله .(4)فيحتاج يلى الفرا ،ووافق هنا ،(3)الن اسة

 ،ألن المقصدود هندا النظافددة ًفيكفاي غرقاه أو غساال كاافر ،فاي األصاح

ألنه  ًي ب (5)والثاني ،ائر األغسال على الماتسلوينما ت ب النية في س

                                                           

باب  التع يل بال نا و و راهية  ،  تاب ال نائ  ، (200 3سنن أبي داود ) (1)

‘ مرض فأتار النبي ¢ ولفظه: أن طلحة بن البرار ، (3159برام ) ، حبسها

فآذنوني به  ، يني ال أرى طلحة يال اد حدث فيه الموت ))فقال: ، يعودر

ف نه ال ينباي ل يفة مسلم  أن تحبس بين ظهراني أهله(( واال  ، وع لوا

برام  ، (491 1ال امر الصاير و يادته ) :نادر ضعي . انظريس :األلباني

(4908.) 

 :وابن الرفعة والدميري والحصني. انظر ، والنووي ، ح ار ابن المنذر (2)

و فاية النبيه  ، (128 5والم موع للنووي ) ، (44اس ماع البن المنذر )ص

و فاية األخيار  ، (17 3والن م الوهاج للدميري ) ، (14 5البن الرفعة )

 (.159 1للحصني )

 :و ذا في الوضور. الت ، وال ت في لهما غسلة:"سبق عند اول المصن  (3)

 في )ص ("وه أعلم ، ت فيه :األصا

ين صورو المسألة في ن اسة ال يصل المار يلى :"وذل  بأن يقول المصن  (4)

 (.17 3هاج للدميري )الن م الو :فيستقيم ال الم". انظر ، العضو يال بعد ي التها

وفتا الع ي  للرافعي  ، (139 1للماوردي ) الحاوي ال بير :انظر (5)

 (.146 5والم موع للنووي ) ، (115 5)
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فيندوي الاسدل الوا دب أو  ،فافتقر يلى النية  اسل ال نابة ،غسل وا ب

 قلاات ،فددال ي فددي الاددرا وال غسددل ال ددافر ،وعلددى هددذا ،غسددل الميددت

ألنددا مددأمورون  ًوهللا أعلام ،األصاح المنصااوص وجاوب غساال الغريااق

واألكماال وضااعه بموضااع خااال   قولااه .فددال يسددقط عنددا يال بفعلنددا ،باسددله

وال يدخلدده يال الااسددل  ،أي ال ي شددفه أحددد مددن  ددوو وال  دددار مسااتور

 ،(1)االده فدي ال فايدة ،ويال فيستحب أن ال يسدتعين ،ومعينه ين احتاج يليه

أن  (2)وين لدددم ياسدددل ولدددم يادددن واألصدددا المنصدددوص ،ويددددخل الدددولي

أبلددغ فددي  ألن ذلدد  ًعلااى لااوح قولااه .األفضددل أن ي ددون تحددت سددق 

ويسددتحب أن  ،لينحدددر المددار ًوي ددون موضددر رأسدده أعلددى ،التنظيدد 

نقلدده  ،الماتسددل [ب76]أ  اطددى و دده الميددت مددن أول مددا يوضددر علددىي  

هدذا هدو  ،ويغسال فاي قمايص قوله .عن الم ني عن الشافعي (3)السب ي

 ((يصددبون عليدده المددار وعليدده امدديص   ،غسددلور النبددي))ألن ًالصددحيا

فياسدله  ،دخل يدروي   ،ولي ن القميص باليا   ،(5)بسند  حسن (4)روار أبو داود

فلدو لدم ي دد امديص أو لدم يتدأت  ،ولدو بفتدق بعضده ،من داخدل القمديص

 (6)وايدل ،وحدرم النظدر يليده ،ستر منه ما بين السرو والر بةي ،غسله فيه

البدن يال أن يحتاج يلى السخن  ألنه يشد   ًبارد بماء   قوله .ت ريدر أولى

وي ْبعَدد أي  (7)وفي المحدرر ،فياسله به ،أو خو  الااسل من البرد س   وَ لِ 

ي علده  اسنار الذي فيه المدار عدن الماتسدل أي بحيدث ال يصديبه رشداش  

ويجلسااه الغاساال علااى المغتساال  قولااه .ن سددا  أو مسددتعمال  أو مسددتقذرا  

                                                           

 (.25 5 فاية النبيه البن الرفعة ) (1)

 (.18 3والن م الوهاج للدميري ) ، (160 5الم موع للنووي ) :( انظر2)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (518 1( االبتهاج للسب ي )3)

 ، باب في ستر الميت عند غسله ،  تاب ال نائ  ، (196 3( سنن أبي داود )4)

 ، (286 2صحيا سنن أبي داود ) :وحسنه األلباني. انظر ، (3141برام )

 (.3141برام )

 (.935 2خالصة األح ام للنووي ) :( انظر5)

لع ي  للرافعي فتا ا :( ح ار ابن  ج و ها  لبعض األصحاب. انظر6)

 (.161 5والم موع للنووي ) ، (117 5)

 (.81( المحرر للرافعي )ص7)
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ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في  ،أي ي السا  رفيقا   مائالا إلى ورائه

ويسند ظهره إلاى ركبتاه اليمناى ويمار  ،لئال يميل رأسه ًأي ة قفاهنقر

ا  االدددده  ،أي فددددي الت ددددرار ال القددددوو يساااااره علااااى بطنااااه إمااااراراا بليغااااا

وهدذا أول مدا يفعلده الااسدل  ،من الفضدالت ليخرج ما فيه ً(1)الماوردي

وي ثددر فددي هددذر الحالددة مددن البخددور وصددب  ،يذا وضددعه علددى الماتسددل

ثاام يضااجعه لقفاااه ويغساال بيساااره  قولااه .الرائحددةلددئال تفددوح  ًالمددار

ياسدل  دل سدورو  (2)وايدل ،أي  ما يستن ي الحي تَْيهأوعليها خرقة سو

ثام  قولاه .شديئا  مدن عورتده بايدر خرادة وال ي و  لده أن يمدس   ،بخراة

ين  وأشدنان   أي بعدد يلقائده الخرادة األولدى وغسدل يددر بمدار   يلف أخارى

 (3)وظدداهر  ددالم الرافعددي ،ونحددور تلوثددت وتعهددد مددا علددى بدندده مددن اددذر  

 ،وهددو مت دده ،لدد  علددى اليسددرى أيضددا  أن الخراددة الثانيددة ت   (4)والمصددن 

أنده يلفهدا علدى  ل ن في نسخة معتبدرو مدن المحدرر اال ،(5)االه األسنوي

فماه ويمرهاا علاى  ،أي وعليها الخراة ويدخل أصبعه قوله .يدر اليمنى

 .وال يفددتا أسددنانه ،وي دون ذلدد   السدوا  ،أي بشددير مدن المددار أسانانه

 ،أي بأصددبعه شددير مددن المددار ويزياال مااا فااي منخريااه ماان أذى قولااه

لقولدده  ًأي فيراعددي التثليددث والمضمضددة واالستنشدداا ه كااالحيئويوضاا

 (6)((ومواضر الوضور منها، أبدأن بميامنها)) ~في حديث أم عطية، 

                                                           

 (.18 3للماوردي ) الحاوي ال بير( 1)

 :وال ش  أنه أبلغ في النظافة. انظر :واال النووي ، ( االه ال ويني والا الي2)

وروضة  ، (364 2والوسيط للا الي ) ، (8 3نهاية المطلب لل ويني )

 (.100 2لنووي )الطالبين ل

 (.119-118 5( فتا الع ي  )3)

 (.171 5( الم موع للنووي )4)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (389 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

باب يبدأ بميامن  ،  تاب ال نائ  ، (74 2( أخر ه البخاري في صحيحه )6)

 تاب  ، (254 4وأخر ه مسلم في صحيحه ) ، (1255برام ) ، الميت

 (. 939برام ) ، باب في غسل الميت ، ال نائ 
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األصددددبر فددددي الفددددم والمنخددددرين هددددو المضمضددددة ين يدخددددال  (1)وايددددل

ثم يغسل رأسه ثم لحيتاه بسادر  ونحاوه ويسارحهما  قوله .واالستنشاا

 ،ييقدا  الشدعر ل  أي ليِقد لبدد شدعرر برفدق  ي  ن أأي  واسع األسانان بمشط  

 .ال يدردر وايدل ،أي يضعه معه في أ فانده ي رامدا  لده ويرد المنتف إليه

أمدا البددارو  ،ل َذْين يليان الو دهلأي ا األيسرويغسل شقه األيمن ثم  قوله

 .فلشدرفهما ،ين يليان الو دهذَ وأما الشقين الل   ،فلحديث أم عطية ،باأليمن

ثاام يحرفاه إلااى شاقه األيساار فيغساال شاقه األيماان مماا يلااي القفااا  قولاه

 ،فيغسال األيسار كاذلك ،والظهر إلى القادم ثام يحرفاه إلاى شاقه األيمان

وي دددب  ،(3)وبددده ادددال األ ثدددرون ،(2)المختصدددرهدددذر ال يفيدددة مدددن ندددص 

وت ددون البدددارو فددي الشددقين بصددفحة  ،االحتددرا  عددن  بدده علددى و هدده

ياسدل شدقه  (4)وفدي ادول ،ألنه غسدل أوال   ًوال يعاد غسل الرأس ،العنق

فياسددل شددق ظهددرر األيمددن ثددم يلقيدده علددى  ،األيمددن مددن مقدمدده ويحولدده

 قولاه .واألول أفضدل ،و دل منهمدا سدائغ ،فياسل األيسدر  دذل  ،ظهرر

وأن يساتعان فاي األولاى بسادر  أو  ،فهذه غسلة وتستحب ثانية وثالثاة

عااد زوال ب[ب91ب/صااب ماااء قااراح ماان فرقااه إلااى قدمااه]خطمااي ثاام ي  

والتثليددث فددي  ،اعلددم أندده يسددتحب غسددل الميددت بالمددار والسدددر ،الساادر

وال  ،صب عليه المدار س الدة السددروسدر  ثم ي   اسل أوال  بمار  في   ،غسله

وال بالاسددلة  ،(5)رو بالسدددر علددى الصددحيايسددقط الفددرض بالاسددلة المتاي دد

ف ن استعمل المار القراح عقدب  دل غسدلة مدن  ،(6)الم يلة له في األصا

                                                           

( هو مقتضى  الم القاضي أبي الطيب وابن الصباغ وغيرهما من 1)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (119 5فتا الع ي  للرافعي ) :األصحاب. انظر

(5 29  .) 

 (.  129 8( مختصر الم ني )2)

ونهاية المطلب لل ويني  ، (129 8للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

 (.  169 5والم موع للنووي ) ، (120 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (9 3)

وروضة  ، (121 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار العراايون وغيرهم. انظر4)

 (.101 2الطالبين للنووي )

 (.173 5والم موع للنووي ) ، (121 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.102 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (411 2لتهذيب للباوي )ا :( انظر6)
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وي دون  دل مدرو  ، فار ذل  عن استعماله بعد تمامهدا ،غسالت التنظي 

واستعمال المار القراح بعدر غسلة واحدو ويتعاهد في  ل  ،من التنظي 

سدتحب يال أول ال ي   وايدل ،مرو يمرار اليد على البطن بدأرفق ممدا ابلهدا

 فهو موافدق لقولده  ،يستحب ثانية  وثالثة  ين أراد للتنظي  فقوله ،مرو

وظاهرر أن المار والسدر في  ،(1)((اغسلنها ثالثا  أو خمسا  بمار  وسدر  ))

ل نددده تبدددر  ،فدددال و ددده لتخصددديص المصدددن  السددددر بددداألولى ،ال ميدددر

ثددم  وين أراد التثليددث بعددد الوا ددب ف ددان األولددى أن يقددول ،األصددحاب

 ،فهددذر غسددلة ،اددراح مددن فرادده يلددى ادمدده بعددد  وال السدددر صددب مددار  ي  

االدددده  ،ب سددددر الخددددار المع مددددة والخطمددددي ،ويسددددتحب ثانيددددة وثالثددددة

 والقدراح ،أنده بدالفتا (3)واال القاضي عياض فدي التنبيهدات ،(2)ال وهري

 ،وسدط الدرأس بالفار أولده والقدا  آخدرر والفرا ،(4)بفتا القا  الخالص

وأن  قولااه .ارندده بالقددا  أولدده والنددون آخددرر  انددب الددرأس وفددي نسددخه

ألنه يقوي  ًأي من التي بالمار الخالص يجعل في كل غسلة قليل كافور

وي دون  ،نص عليه ،تر هوي رر  ،للحديث ًوهو في األخيرو آ د ،البدن

فد ن  ،فت ول طهوريته ين  دان ناعمدا  يخدالط ،اليال  بحيث ال ياير المار

سدتحب تنشديفه وي   ،(5) ان صلبا  وتفاحش التاي ر به لدم يضدر فدي األصدا

نجس أي بعد الاسل  فلو خرج بعده قوله .لئال يفسد ال فن ًتنشيفا  بلياا  

ألنده خدرج  ًأو غيرهمداأي سدوار  دان مدن الفدر ين  وجب إزالته فقاط

ألنده  ًمع الغسل إن خرج من الفرج وقيل ،نقض الطهاروبمن الت لي  

أي و دب  الوضاوء وقيال ،وطهدر الميدت غسدل  ميعده ،ينقض الطهدر

والتقييددد  ،بددل مددر الوضددور ين خددرج مددن الفددرج ،ي التدده ال مددر الاسددل

لإلعالم بتخصيص الخال  في الاسدل بمدا  ًبالفرج  يادو على المحرر
                                                           

باب  ما يستحب  ،  تاب ال نائ  ، (74 2( أخر ه البخاري في صحيحه )1)

 تاب  ، (252 4وأخر ه مسلم في صحيحه ) ، (1254برام ) ، أن ياسل وترا

 (. 939برام ) ، باب في غسل الميت ، ال نائ 

 خطم". :"مادو ، (1915 5( الصحاح لل وهري )2)

( التنبيهات المستنبطة على ال تب المدونة والمختلطة للقاضي عياض 3)

(2 524.) 

 ارح". :"مادو ، (496 2( المصباح المنير للفيومي )4)

 (.174 5( الم موع للنووي )5)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

846 

ولإلمام احتمال في و وب يعدادو الاسدل  ،(1)في الداائق هاال ،يخرج منه

ال د م بدالمنر  مدا  (3)والمدذهب ،(2)بما يخرج من الن اسة من غير الفرج

ال ددد م  عدددن  ماعدددة   (4)ونقدددل فدددي الروضدددة ،ال ي دددب الوضدددور   مدددا  

 (5)وفدي فتداوى البادوي ،باال تفار باسل الن اسة يذا خر ت بعد الت فدين

هددذا هددو ويغساال الرجاال الرجاال والماارأة الماارأة  قولااه .ي ددب أندده ال

أي ولدو  اندت مددبرو أو أم ولدد اياسدا  علدى  ويغسل أمتاه قوله .األصل

ألن  ًو دذا الم اتبدة ،ألنه يملد  الرابدة والبضدر  ميعدا   ًال و ة وأولى

ألندده ال  ًال ياسددل الم و ددة وال المعتدددو ،نعددم .الم اتبددة تنفسدد  بددالموت

وح دى  ،أنه ال ي دو  (6)ففي  وائدر ،ف ن  انت مستبرأو ،يستبيا بضعها

عدددم  (8)واددوى ابددن العمدداد ،و هددين فددي  ددوا  تاسدديله لهددا (7)فددي البحددر

 [أ77ألنده ي دو  لمسدها ]أ  ًالصدواب  دوا ر (9)واال األسدنوي ،ال وا 

وخدرج  ، ما   م بده الرافعدي فدي االسدتبرار ،النظر يليها والخلوو بهاو

وال ي دو   ،ف نه ال ي و  أن ياسلهما ،المبعضة والمشتر ة ،أمته بقوله

نة تنتقدل للورثدة والمددبرو وأم الولدد يعتقدان ألن الق   ًلدمة تاسيل سيدها

ما ضر  )) ~لعائشة  لقوله  ًوزوجته قوله .ي و  (10)وايل ،بالموت

                                                           

 (.49 1( داائق المنهاج للنووي )1)

 (.11 3( نهاية المطلب لل ويني )2)

 (.123 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.103 2( روضة الطالبين للنووي )4)

 تحقيق  يوس  القر عي. ، (118( فتاوى الباوي )ص5)

 (.104 2( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.537 2( بحر المذهب للروياني )7)

 ."مخطوط"ب[239 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]8)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (396 1)(  افي المحتاج لدسنوي 9)

 ، (127 5( ح ار الرافعي والنووي. انظر: فتا الع ي  للرافعي )10)

 (.146 5والم موع للنووي )
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روار ابددن  ((فاسددلت  و فنتدد  وصددليت عليدد  ودفنتدد  ،يلددو مددت ابلدد

ذا  لدو  دان وأندا )) بلفدظ (3)وأصله عندد البخداري ،(2)وصححه ابن حبان

وال  ،(4)~وروى أن عليدا  غسدل فاطمدة  ،((حي فأسدتافر لد  وأدعدو لد 

وال تمنعده تد ويج أختهدا أو أربدر  ،فرا بين أن ت دون مسدلمة أو  تابيدة

لو اسدتقبلت  )) ~لقول عائشة  ًوهي زوجها قوله .(5)سواها في األصا

روار أبدو  ((يال نسداؤر مدا غسدل رسدول ه  ،مدا اسدتدبرت من أمري

وح ددى ابددن المنددذر  ،صددحيا علددى شددرط مسددلم واددال ،(7)والحددا م (6)داود

وين انقضددت عدددتها بوضددر  ،أنهددا تاسددله (9)واألصددا ،(8)اس مدداع عليدده

ولدو  ،ما لم تنقضي العددو (1)وايل ،مالم تت وج (10)وايل ،الحمل وت و ت

                                                           

باب ما  ار في غسل الر ل  ،  تاب ال نائ  ، (470 1( سنن ابن ما ة )1)

 :وحسنه األلباني. انظر ، (1465برام ) ، وغسل المرأو  و ها ، امرأته

 (.1487برام ) ، (11 2صحيا سنن ابن ما ة )

 (.6586برام ) ، ‘باب مرض النبي  ، (551 14( صحيا ابن حبان )2)

يني "باب اول المريض: ،  تاب المرضى ، (119 7( صحيا البخاري )3)

 (.5666برام ) ، أو اشتد بي الو ر ، أو وا رأسار ، و ر

برام  ، باب في ال فن ، ل نائ  تاب ا ، (81 2( أخر ه الشافعي في مسندر )4)

باب الصالو على  ،  تاب ال نائ  ، (447 2والداراطني في سننه ) ، (564)

باب الر ل  ، (556 3والبيهقي في السنن ال برى ) ، (1851برام ) ، القبر

يروار الاليل  :وحسنه األلباني. انظر ، (6661برام ) ، ياسل امرأته يذا ماتت

 (.701برام ) ، (162 3)

 ، (125 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (536 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر5)

 (.18 5و فاية النبيه البن الرفعة )

 ، باب في ستر الميت عند غسله ،  تاب ال نائ  ، (196 3( سنن أبي داود )6)

برام  ، (163 3يروار الاليل ) :وحسنه األلباني. انظر ، (3141برام )

(702.) 

 (.4398برام ) ، (61 3المستدر  على الصحيحين )( 7)

 (.44( اس ماع البن المنذر )ص8)

 (.130 5والم موع للنووي ) ، (125 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر9)

 (.24 3( ح ار الدميري في الن م الوهاج )10)
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ألنهددا  ًاسددله الر عيددةت وايددل ،مدات أحدددهما فددي العدددو لددم ياسدله اآلخددر

أي حفظدا   ماس خرقاة ولأي السيد وأحدد الد و ين  لفانيو قوله .ترثه

وال ينبني على الخال  في انتقاض  ،ف ن لم ي   صا الاسل ،للطهارو

 والصدددحيا فدددي الااسدددل ،ألنددده مدددأذون فيددده للحا دددة ًطهدددر الملمدددوس

 أو أجنبياةأي والميت امرأو  فإن لم يحضر إل أجنبي قوله .(2)االنتقاض

ألندده تعددذر غسددله ً يعنددي الميددت ،يماام فااي األصااح ،أي والميددت ر ددل

 ددب غسددله فددي ثددوب ويلدد  ي والثدداني ،شددرعا  بسددبب اللمددس والنظددر

ف ن اضدطر يلدى النظدر  ،الااسل على يدر خراة وياض طرفه ما أم نه

 [أ92 بوالخنثدددى الصددداير]ونقدددل عدددن الدددنص  ،نظدددر اددددر الضدددرورو

 ،و ددذا الخنثددى ال بيددر ،والواضددا مددن األطفددال ياسددله النسددار والر ددال

فيدده  (5)والشددرح (4)وفددي الروضددة ،(3)علددى الصددحيا فددي شددرح المهددذب

بده أي بالر دل فدي  وأولاى الرجاال قولاه .ومقتضدار أنده يديمم ،الو هان

ال و ددة أن  (6)واألصدا ،وسديأتي ذ ددرهم ،عليده أولهام بالصااالةالاسدل 

وبهاا  قولاه .مؤخرو عن الر دال األ اندب مقدمدة علدى النسدار المحدارم

أو غيدر  أي أولى الناس باسل المرأو نسار القرابدة محدارم  دن   قراباتها

 ًويقدمن على زوج في األصاح قوله .ألنهن أشفق من غيرهن ًمحارم

ال ألنده ينظدر يلدى مدا  ًقددم علديهني (7)والثداني ،ألن األنثى باسناث أليدق

 ،ال تمدداع الددرحم والمحرميددة ًوأولهاان ذات محرميااه قولااه .ينظددرن

وبعدددهن ذوات األرحددام غيددر  ، دداألم والبنددت واألخددت والعمددة والخالددة

ألنهن أوسر فدي النظدر  ًثم األجنبية قوله . بنت العم وشبهها ،المحارم

                                                                                                                                                             

 (.104 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )1)

 (.24 3( انظر: الن م الوهاج للدميري )2)

 (.148 5( الم موع للنووي )3)

 (.105 2( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.126 5( فتا الع ي  للرافعي )5)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (106 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)

 (.26 3والن م الوهاج للدميري ) ، (15 5)

وروضة  ، (128 5) فتا الع ي  للرافعي  :( ح ار الرافعي والنووي. انظر7)

 (.106 2الطالبين للنووي )
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ألنهددم أشددفق  ًثاام رجااال القرابااة كترتيااب صااالتهم ،يليهددا مددن الر ددال

ف نهن يقددمن بعدد ذوات األرحدام علدى  ،عليه ذوات الوالرويرد  ،عليها

أي  ددل  قلاات إل اباان العاام ونحااوه ،(1)نددص عليدده الشددافعي ،األ نبيددات

 ًأي ال حدق لده فدي الاسدل ،وهللا أعلام ،فكااألجنبي ،اريب ليس بمحدرم

 ويقدم عليهم الزوج في األصاح قوله .ألنه ال يحل له النظر وال الخلوو

 ،وهو ينظر يلى ما ينظرون ،ألن ال مير ذ ور ًأي على ر ال القرابة

وسدددبب  ،ألن الن ددداح ينتهدددي بدددالموت ًأنهدددم يقددددمون عليددده (2)والثددداني

أن المنقدددول تقدددديم األ نبيدددات علدددى  (3)وفدددي التحريدددر ،المحرميدددة يددددوم

و ميدر مدا ذ در مدن التقدديم مشدروط  ،فهمدهو دالم ال تداب ادد ي   ،ال وج

 .وأن ال ي ون ااتال   ،باسسالم

المقددم فدي الاسدل ي دو  لده تفويضده يلدى مدن بعددر بشدرط اتحداد   فرع

  .(4)ال نس

ا ول يقر    لقولده  ًول يؤخذ شعره وظفره ،أي في بدنه ب المحرم طيبا

 ،وال تخمدروا رأسدهوال تمسدور طيبدا   )) في المحرم الذي واصته نااتده

 ،فيتر  استعمال ال افور لده ،(5)متفق عليه ((يبعث يوم القيامة ملبيا   هف ن

 ،(6)االدده الرافعددي ،وال بددأس بددالت مير عنددد غسددله   لوسدده عنددد العطددار

                                                           

والن م الوهاج  ، (423 1تحرير الفتاوي ألبي  رعة الرا ي ) :( انظر 1)

 (.26 3للدميري )

و فاية  ، (128 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي وابن الرفعة. انظر2)

 (.19 5النبيه البن الرفعة )

 (.423 1ي )( تحرير الفتاوي ألبي  رعة الرا 3)

( فليس للر ال  لهم التفويض يلى النسار وبالع س ذ رر الشي  أبو محمد 4)

 ، (139 5والم موع للنووي ) ، (129 5وغيرر. انظر: فتا الع ي  للرافعي )

 (.27 3والن م الوهاج للدميري )

باب  ي  ي فن المحرم ؟ برام  ،  تاب ال نائ  ، (76 2( صحيا البخاري )5)

باب ما يفعل بالمحرم يذا  ،  تاب الحج ، (57 5وصحيا مسلم ) ، (1267)

 (.1206برام ) ، مات

 (.129 5( فتا الع ي  للرافعي )6)
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 ،بأنه صحا  راهة  لوس المحرم بقصد الرائحة (1)وتعقبه في المهمات

وبأن اياس ياامة الفعل بالميت بعد اسحرام مقام فعله في الحياو  راهيدة 

 قولااه .اغتفددر ذلدد  للرائحددة ال ريهددة الت ميددر عنددد غسددله يال أن يقددال

لالحتددرا  عددن  ًألن التحددريم فددي الحيدداو ًوتطيااب المعتاادة فااي األصااح

ال ي دو   (2)وايدل ،وذلد  يد ول بدالموت ،والتف ر علدى الد وج ،الر ال

ليخددرج مددن لدديس  ًبالمحدددو (3)وايدددر فددي الروضددة ،استصددحابا  للتحددريم

والجديد أنه  قوله . الر عية ف ان األولى تعبيرر بذل  هنا ،عليها يحداد

 مدا  ،ل يكره في غير المحرم أخذ ظفره وشعر إبطاه وعانتاه وشااربه

 قلاات .ال وايددل ،يسددتحب وعلددى هددذا ايددل ،يتنظدد  الحددي بهددذر األشدديار

ولدم يصدا فدي  ،ألن أ د ار الميدت محترمدة ًكراهته وهللا أعلماألظهر 

 ،(5)عدددن نصددده فدددي األم (4)ونقلهدددا البنددددني ي ،ف دددرر فعلددده ،هدددذا شدددير

ين  دان لده  (6)وايدل ،وال يحلدق رأسده بحدال ،والقديم ،ومختصر ال نائ 

 ،(8)أن األالد  ال يخدتن بعدد موتده (7)والمذهب ،ففيه الخال  ،عادو بحلقه

  .يختن البالغ دون الصبي (10)وايل ،يختن (9)وايل

                                                           

 (.465 3( المهمات لدسنوي )1)

والن م الوهاج  ، (413 2التهذيب للباوي ) :( ح ار الباوي والدميري. انظر2)

 (. 28 3للدميري )

 (.107 2)( روضة الطالبين للنووي 3)

 (.179 5الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.303 1( األم للشافعي )5)

 (.108 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )6)

 (.108 2وروضة الطالبين ) ، (120 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

 (.530 2( ح ى اس ماع على ذل  الروياني في بحر المذهب )8)

 (.35 5ية النبيه )( ح ار ابن الرفعة في  فا9)

 (.34 3( ح ار العمراني في البيان )10)
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 [في تكفين الميت]فصل 

ا  وي و  ت فدين  ،أي فيحرم ت فين الر ل بالحرير يكفن بما له لبسه حيا

 يواسدتثن ،ألنده لديس الئقدا  بالحدال ًل دن ي درر ،المرأو به على الصدحيا

ومقتضددى يطالادده  ددوا   ،مددن امتندداع الحريددر مددا يذا لددم يو ددد غيددرر

وعلله بأن  ،(1)وبه صرح الباوي في فتاويه ،المتن س الت فين في الثوب

وادددال  ،لبسددده ليسدددتر العدددوروي دددالحي  ،القصدددد منددده السدددتر ال العبدددادو

الظاهر أنه ال ي و  ت فين الميدت بثدوب متدن س مدر و دود  (2)األذرعي

وهو يقتضدي ال دوا   ،انتهى (3)وين  و نا لبسه خارج الصالو ،الطاهر

أي سداتر ل ميدر  وأقلاه ثاوب قولاه لحريدر.ايذا لم يو د غيدرر  مدا فدي 

ألن  ًمددا يسددتر العددورو ئواألصددا أندده ي دد  ،البدددن علددى أحددد الددو هين

غطدوا )) فقال  ،فلم يخل  يال نمرو ،تل يوم أحدا  ¢ مصعب بن عمير

ويختلد   ،(4)متفدق عليده ((وا علدوا علدى ر ليده مدن اسذخدر ،بها رأسه

والظداهر أنده ال  (5)ابدن الرفعدةاال  ،باختال  العورو من الر ل والمرأو

ول تنفااذ وصاايته  قولااه .ألندده يدد ول بددالموت ًيختلدد  بالحريددة والددرا

 ً(7) ما عبر به في الروضدة ،(6)اربأي يسقاط الثوب الوا ب بال بإسقاطه

                                                           

 تحقيق  يوس  القر عي. ، (117-116( فتاوى الباوي )ص1)

سمر من الح ار  ، نسبة ألذرعات الشام ( أحمد بن حمدان بن أحمد األذرعي2)

اشتهرت فتاويه  ، والم ي وحضر عند الذهبي وتفقه على ابن النقيب وغيرهم

و ان سرير ال تابة منطرح النفس  ثير ال ود من مؤلفاته:  ، في البالد الحلبية

وغنية المحتاج واوت المحتاج  الهما  ، التوسط والفتا بين الروضة والشرح

 ، (141 3طبقات ابن شهبة ) :رر(. انظ783توفي سنة ) ،شرح للمنهاج

 (.145 1والدرر ال امنة البن ح ر )

 (.456 2نهاية المحتاج يلى شرح المنهاج للرملي ) :( انظر3)

باب يذا لم ي د  فنا يال ما  ،  تاب ال نائ  ، (77 2( صحيا البخاري )4)

وصحيا مسلم  ، (1276برام ) ، أو ادميه غطى رأسه ، يواري رأسه

 (.940برام ) ، باب في  فن الميت ، ب ال نائ  تا ، (255 4)

 (.49 5(  فاية النبيه البن الرفعة )5)

 بال يم والبار". ، الثوب الوا ب:"(30 3( اال الدميري في الن م الوهاج )6)

 (.110 2( روضة الطالبين للنووي )7)
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ا  ندأو بين  (1)ادال السدب ي ،وي ون على الخال  فيه ،ألنه حق ه تعالى

 فالقيداس ،ا تفيندا بسدتر العدورو وين ،لم يصدا وصديته ب سدقاطه (2) امال  

فلددو لددم يددوص  ،[يقتضددي صددحة الوصددية ب سددقاط ال ائددد عليهدداب77]أ 

ولدو اتفقدوا علدى  ،فالصحيا أنه ي فدن فدي ثالثدة أثدواب ،وتنا ع الورثة

واددال  ،(4)أندده علددى الخددال  وفددي التتمددة ،ي ددو  (3)ففددي التهددذيب ،ثددوب  

 ،ثدوب فقال الارمار ،ولو  ان عليه دين مستارا ،أنه أايس (5)المصن 

ن ف د    النبدي ))ألن ًواألفضل للرجل ثالثاة قوله .(6)فثوب على األصا

 ((لددديس فيهدددا امددديص وال عمامدددة ،فدددي ثالثدددة أثدددواب بددديض سدددحولية

ألن  ًأي بددال  راهددة ويجااوز رابااع وخااامس ،(7)متفددق عليدده [ب92ب ]

امدديص وعمامددة  ،ن ابنددا  لدده فددي خمسددة أثددوابف دد    ))|¢عبددده بددن عمددر

أي واألفضدل للمدرأو  ولها خمساة قوله .(8)روار البيهقي ((وثالث لفائ 

روار أبدددو  (( فدددن ابنتددده أم  لثدددوم فيهدددا النبدددي ))ألن ًخمسدددة أثدددواب

أي  ومن كفن منهما بثالثة فهاي لفاائف قوله .والخنثى  المرأو ،(9)داود

                                                           

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (602 1( االبتهاج للسب ي )1)

 ( أي ثوبا   امال .2)

 (.419 2( التهذيب للباوي )3)

 (.134 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.110 2( روضة الطالبين للنووي )5)

 ، (195 5والم موع للنووي ) ، (134 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.31 3والن م الوهاج للدميري )

 ،  فنباب الثياب البيض لل ،  تاب ال نائ  ، (75 2( صحيا البخاري )7)

باب في  فن  ،  تاب ال نائ  ، (256 4وصحيا مسلم ) ، (1264برام )

 (.941برام ) ، الميت

باب  وا  الت فين في  ،  تاب ال نائ  ، (565 3( السنن ال برى للبيهقي )8)

 (.6689برام ) ، ‘القميص وينا  نا نختار ما اختير لرسول ه 

برام  ، باب في  فن المرأو ،  تاب ال نائ  ، (200 3( سنن أبي داود )9)

برام  ، (258 1ضعي  سنن أبي داود ) :وضعفه األلباني. انظر ، (3157)

(3157.) 
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 تأسدديا  ب فددن النبددي (1)و ددذا الر ددل علددى الصددحيا ،عامددة لبدددن المددرأو

وإن كفن في خمسة زيد قمايص وعماماة  قوله .بنفسي هو وأبي وأمي

 ،وإن كفنات فاي خمساة ،¢أي تحت اللفائ   ما فعل ابدن عمدر تحتهن

للحددديث فددي  فددن أم  ًولفافتااان ،وهددو الدددرع ،فااإزار وخمااار وقماايص

ألن الخمسدددة فيهدددا  ًثاااالث لفاااائف وإزار وخماااار وفاااي قاااول ،~ لثدددوم

فيهدا القمديص وال يدادو علدى الخمسدة  وال يسدتحب ، الثالثة فدي الر دل

وال يبعدد تحريمده يال  (2)اال في شرح المهذب ،م روهة للر ال والنسار

 د م ابدن يدونس فدي شدرح التنبيدده  (3)ادال األسدنوي ،أنده لدم يقدل بده أحدد

 ولقولدده  ،(4)لحددديث  فددن النبددي  ًويساان األباايض قولااه .بتحريمدده

 ((و فندوا فيهدا موتدا م ،ثيداب مف نهدا خيدر  ،البسوا من ثيداب م البيداض))

 ًومحلاه أصال التركاة قولاه .(7)والحدا م (6)وابدن حبدان(5)صححة الترمذي

عدين بف ن تعلدق  ،(9)ولإل ماع ،(8)(( فنور في ثوبيه))في المحرم لقوله 

 وين اددال بعددض الورثددة ،ومددؤن الت هيدد  مددن التر ددة ،مد  ا دد التر ددة حددق  

فاإن لام  قولاه .(10)ن منهداف د    ،مدن التر دة وادال بعضدهم ،أ فنه من مالي

                                                           

 ، (135 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (371 2الوسيط للا الي ) :( انظر1)

 (.205 5والم موع للنووي )

 (.194 5( الم موع للنووي )2)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (413 1(  افي المحتاج لدسنوي )3)

 (.845( سبق تخري ه )ص4)

 (.994برام ) ، باب ما يستحب من األ فان ، (310 3( سنن الترمذي )5)

ض من الثياب, باب ذ ر األمر بلبس البيا ، (242 12( صحيا ابن حبان )6)

 :وصححه األلباني. انظر ، (5423برام ) ، يذ البيض منها خير الثياب

 (.5399برام ) ، (64 8التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان )

 (.1309 تاب ال نائ  برام ) ، (506 1( المستدر  على الصحيحين )7)

 (.842( سبق تخري ه اريبا  )ص8)

 (.188 5( ح ار النووي في الم موع )9)

والن م  ، (188 5والم موع للنووي ) ، (40 3البيان للعمراني ) :( انظر10)

 (.33 3الوهاج للدميري )
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 ،ألن ذلد  خاتمدة مؤنتده ًوسايد   فعلى من علياه نفقتاه مان قرياب   ،كنت

ألن  ً(1)(ناالوالدددد)و دددذا  ،وال فدددرا فدددي األوالد بدددين الصددداار وال بدددار

وال فدرا فددي  ،والميددت عدا   ،ندىمْ نفقدتهم وا بدة يذا  ددانوا عدا  ين  َ 

، وكاذا الازوج فاي األصاح قولاه .العبد بين الم اتب وأم الولد وغيرهمدا

 اندت  موسدرو   ،(2)ؤن ت هي ها علدى الد وج فدي األصدا فن ال و ة وم  

 ،ففي مالهدا ،ف ن لم ي ن له مال ، ما ت ب  سوتها في الحياو أو معسرو  

فدي  (3)والثداني ،فعلى مدن عليده نفقتهدا لدو لدم ت دن مدن و ده ،ف ن لم ي ن

فعلدى  ،لدم ي دن لهدا مدالفد ن  ،ألن  سوو الحيداو لالسدتمتاع ًمالها مطلقا  

و الم المصن  تبعا  ألصله يوهم أنه ينمدا ت دب علدى  ،من يل مه نفقتها

وين لم يو د من تل مه  ،وليس مرادا  له ،ةال وج يذا لم ي ن للمرأو تر 

فد ن لدم ت دن فعلدى عامدة المسدلمين  ،النفقة فمونة الت هي  في بيت المال

لناشدد و ال ي ددب علددى الدد وج أن ا (4)وأظهددر االحتمددالين لوالددد الرويدداني

 .(5)وال فن من مال القريب أو بيت المال ثوب واحد في األصدا ،ت فينها

 وكاذا الثالثاة ،والثانياة فوقهاا ،بساط أحسان اللفاائف وأوساعهات  و قوله

 ،وأما األوسر فإلم دان لفده علدى األضديق ،ظهر الحي أحسن ثيابه ما ي  

هن في ؤالمستحب استواألن  ًوفي الوسر خاصة ،رض التفاوتوينما ف  

أي  دل واحددو  ويذر على كل واحدة حنوط قوله .الطول على الصحيا

ويسددتحب تبخيددر الددثالث أوال   ،مددن اللفددائ  ابددل وضددر األخددرى فواهددا

ويوضااع  قولااه .(6)لددط للميددتخ   بفددتا الحددار  ددل طيددب   والحنددوط ،بددالعود

ا  ،أي فوا اللفائ  الميت فوقها أي على  وعليه حنوط وكافور ،مستلقيا

بدين يليَْيده  دس  أي بعد أن ي   لياهأشد تو قوله .بهه ويصل  ألنه يقوي   ًالميت

وال  ،ليرد ما يخشى خرو ه ًاطن عليه حنوط حتى يتصل بحلقة الدبر

                                                           

 وه أعلم. ، والصواب ما أ ثْبِت ، أ": )الوالدون("( في نسخة1)

 (.191 5والم موع للنووي ) ، (134 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

و فاية  ، (40 3( وهو اول أبي علي بن أبي هريرو. انظر: البيان للعمراني)3)

 (.41 5النبيه البن الرفعة )

 (.558 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

 (.111 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (134 5فتا الع ي  ) :( انظر5)

 (.149 1المطلر على ألفاظ المقنر للبعلي ) :( انظر6)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1ئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الر

  

855 

مشدقواة الطدرفين  يليار بخرادة   شد  ت  ثم  ،(1)ل في الحلقة على الصحيادخَ ي  

وليس معها مثناو  ،بمثناو تحتويليار  ،التبان شد   ما ي   ،ه وعانتهتأخذ يليت

بدناه  فاذجعال علاى مناوي   قولاه .(2)االه فدي الدداائق ،فوا على المشهور

 أي عليددده حندددوط   أي  ددالعين واألنددد  والفدددم واألذن وال راحددات اطدددن  

 (3)وايدل ،وي عل الطيب على مواضر الس ود ي راما  لها بقطن ،و افور  

فيثندى  ،أي يبدأ بشدق ال فدن األيسدر لف عليه اللفائفوت   قوله .بال اطن

ثدم يثندى شدق ال فدن األيمدن علدى شدق الميدت  ،علدى شدق الميدت األيمدن

أي  شاد  وت   قولاه .بدالع س وفدي ادول ،ثم يصنر ب ل لفافة  ذل  ،األيسر

 ًفإذا وضاع فاي قباره نازع الشاداد ،منعا  النتشارها بحر ته عند الحمل

  .في القبر شير معقود (4)[أن ي ون عليه]ألنه ي رر 

يسددتحب أن يشددد علددى صدددر المددرأو فددوا األ فددان ثددوب  دديال   فاارع

  .شر األ فان ثم ين ع عند الدفنتنتف ،ضطرب ثدياها عند الحملت

ا  قولااه ول وجاااه  ،رأسااهول يسااتر  ،ول يلاابس المحاارم الااذكر مخيطااا

وين فعلده فاعدل  ،وذلد  علدى  هدة التحدريم ،للحدديث السدابق ًالمحرمة

وحمال الجناازة باين العماودين  قولاه .(5)عصى وال فديدة علدى الصدحيا

وصا عن سعد بن أبي  ،رويت فيه آثار ،أفضل من التربيع في األصح

 ،التربيددر أفضددل (7)وايددل ،(6)¢لمددا حمددل عبدددالرحمن بددن عددو ¢ وادداص

                                                           

 (.200 5الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.49( داائق المنهاج للنووي )ص2)

 :( ح ار القاضي الحسين وال يلي مو ها  له بأن القطن ال يثبت عليها. انظر3)

 (.54 5 فاية النبيه البن الرفعة )

 ب"."من نسخة (4)

والن م الوهاج للدميري  ، (107 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

(3 27.) 

باب من حمل  ،  تاب ال نائ  ، (30 4( أخر ه البيهقي في السنن ال برى )6)

 (. 6835برام ) ، ال نا و فوضر السرير على  اهله بين العمودين المقدمين

الم موع  :هو ضعي  ال أصل له. انظر :( ح ار يمام الحرمين. اال النووي7)

 (. 270 5للنووي )
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واألفضدل أن  ،وهذا يذا أراد االاتصار علدى أحددهما ،هما سوار (1)وايل

 (2) دددذا فدددي الروضدددة ،ي مدددر بينهمدددا بدددأن يحمدددل تدددارو  دددذا وتدددارو  دددذا

 ،األفضددل أن يحملدده خمسددة عددن المدداوردي (4)وفددي ال فايددة ،(3)وأصددلها

وهاو  قوله .وواحد بين العمودين المقدمين ،في  وانبه [أ93 ب] أربعة

 ،أن يضااع الخشاابتين المقاادمتين علااى عاتقااهأي الحمددل بددين العمددودين 

األول ال يحملهمددا  (5)وايددل ،ورأسااه بينهمااا ويحماال المااؤخرتين رجااالن

والتربياع أن يتقاادم رجاالن ويتااأخر  قولااه .بدل علددى يديده ،علدى عاتقيدده

بدل  ،ولديس فدي حمدل ال ندا و دندارو   (6)اال الشافعي واألصحاب ،آخران

 (7)اال ابن المنذر ،والمشي أمامها بقربها أفضل قوله .هو دين ومرورو

وأبدداب ر وعمددر وعثمددان  ددانوا يمشددون أمددام ال نددا و  ثبددت أن النبددي 

 ،(9)وصدححه ابدن حبدان ،¢بدون عثمان (8)وروار أصحاب السنن األربعة

                                                           

 (.142 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي. انظر1)

 (.115 2( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.142 5( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.120 5(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

 فاية النبيه البن الرفعة  :( ح اهما ابن الرفعة عن صاحب التتمة. انظر5)

(5 120.) 

وبحر المذهب للروياني  ، (85 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر6)

 ، (270 5والم موع للنووي ) ، (142 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (571 2)

 (.122 5و فاية النبيه البن الرفعة )

 (.380 5)( األوسط في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر 7)

برام  ، باب المشي أمام ال نا و ،  تاب ال نائ  ، (205 3( سنن أبو داود )8)

باب م ان الماشي من  ،  تاب ال نائ  ، (56 4وسنن النسائي ) ، (3179)

باب ما  ار في المشي  ، (320 3وسنن الترمذي ) ، (1944برام ) ، ال نا و

 ،  تاب ال نائ  ، (475 1)وسنن ابن ما ة  ، (1007برام ) ، أمام ال نا و

 (.1482برام ) ، باب ما  ار في المشي أمام ال نا و

باب ذ ر ما يستحب للمرر يذا شهد  نا و  ، (317 7( صحيا ابن حبان )9)

 :انظر ، وصححه األلباني ، (3045برام ) ، أن ي ون مشيه معها ادامها

 (.3034برام ) ، (58 5التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان )
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وي ددرر  ،الرا ددب والماشددي [أ78وال فددرا فددي اسددتحباب التقدددم بددين ]أ 

أن ي ددون  وضددابطه ،(1)وورد فددي القددرب حددديث ،الر ددوب فددي الددذهاب

ف ن  ان بحيث ينسدب يليهدا ل ثدرو  ،د عنهاف ن بع   ،بحيث لو التفت رآها

  .(2)ويال فال ،ال ماعة حصلت له فضيلة االتباع

مددن اتبددر  نددا و )) لقولدده  ًاتبدداع ال نددائ  سددنة مؤ دددو للر ددال  فاارع

 ،غ مدن دفنهدافدرَ عليها وي   يصلو ان معها حتى ي   ،مسلم ييمانا  واحتسابا  

ومن صلى عليهدا  ، ل ايراط مثل أحد ،ف نه ير ر من األ ر بقيراطين

 ،(3)متفدددددق عليددددده ((ف ندددده ير دددددر بقيدددددراط ،ثددددم ر دددددر ابدددددل أن تددددددفن

 مدبهم   ،مثدل أحدد اولده (6()5)ادال الطيبدي ((أصدارهما مثدل أحدد))(4)ولمسلم

ن المقددار المدراد وبدي   ،((مدن األ در)) ن المو ون بقولهفبي   ،من و هين

تددب لدده    )) ¢مددن حددديث واثلددة (7)وعنددد ابددن عدددي ،((مثددل أحددد)) بقولدده

 ،((أثقل مدن  بدل أحدد ،أخفهما في مي انه يوم القيامة ايراطان من أ ر  

                                                           

( 11228( برام )477 2( وهو ما أخر ه ابن أبي شيبة في مصنفه )1)

يمشون أمام ال نا و حتى يذا تباعدوا عنها ااموا ‘  ان أصحاب محمد ))ولفظه:

 ينتظرونها((.

 (.39 3( انظر: الن م الوهاج للدميري )2)

 ، باب: اتباع ال نائ  من اسيمان ،  تاب اسيمان ، (18 1( صحيا البخاري )3)

باب فضل الصالو  ،  تاب ال نائ  ، (261 4وصحيا مسلم ) ، (47برام )

 (.945برام ) ، على ال نا و واتباعها

باب فضل الصالو على ال نا و  ،  تاب ال نائ  ، (262 4( صحيا مسلم )4)

 (.945برام ) ، واتباعها

 ان  ريما  متواضعا  حسن المعتقد ، ( الحسين بن محمد بن عبد ه الطيبي5)

شديد الرد على الفالسفة والمبتدعة مظهرا  فضائحهم مر استيالئهم في بالد 

 ثير الحيار مال ما  لل ماعة ليال   ، شديد الحب ا ورسوله ، المسلمين حينئذ

. 743صابيا. توفي سنة شرح مش او الم :من مؤلفاته ، شتار  وصيفا   ، ونهارا  

 (.187-186 2الدرر ال امنة البن ح ر ) :انظر

 (.1393 4( شرح الطيبي على مش او المصابيا )6)

 (.34 8( ال امل في ضعفار الر ال البن عدي )7)
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لقددول أم  ًمددا لددم يتضددمن حرامددا   (1)النسددار م ددرور علددى الصددحياواتبدداع 

روار و (2)((ولددددم يعدددد م علينددددا ،هينددددا عددددن اتبدددداع ال نددددائ ن  )) ~عطيددددة

ولدم يعد م عليندا أي  واولهدا ،((نهانا رسول ه )) بلفظ (3)اسسماعيلي

  .ولم يؤ د علينا في المنر

متفددق  ((بال نددا وسددرعوا أ)) لقولدده  ًأي اسددتحبابا   ويساارع بهااا قولااه

والمراد أنه يسرع بها فوا المشي المعتداد بحيدث ال يشدق علدى  ،(4)عليه

 ،أي بسبب اسسراع بانف دار وغيدرر إن لم يخف تغيره قوله .من تبعها

وين  دان خدو  التايدر مدن الدبطر  يدد فدي  ،ف ن خي  ذلد  فيتدأنى بهدا

  .اسسراع

 

 

 

                                                           

 (.39 3والن م الوهاج للدميري ) ، (277 5الم موع للنووي ) :( انظر1)

 ، باب: اتباع النسار ال نائ  ،  تاب ال نائ  ، (78 1( صحيا البخاري )2)

باب نهي النسار  ،  تاب ال نائ  ، (251 4وصحيا مسلم ) ، (1278برام )

 (.938برام ) ، عن اتباع ال نائ 

 (.145 3فتا الباري البن ح ر ) :( انظر3)

برام  ، باب السرعة بال نا و ،  تاب ال نائ  ، (86 1( صحيا البخاري )4)

 ، باب اسسراع بال نا و ،  تاب ال نائ  ، (260 4وصحيا مسلم ) ، (1315)

 (.944برام )
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 فصل ]في الصالة على الميت[ 

للحددددديث  ًالنيااااة أحاااادها ،أي للصددددالو علددددى الميددددتلصااااالته أركااااان 

أي وادددت النيدددة هندددا  واتهدددا فدددي بدددااي  ووقتهاااا كغيرهاااا ،(1)المشدددهور

يشترط  وقيل ،وتكفي نية الفرض قوله .وهو محاذاو الت بير ،الصلوات

وال يشدترط  ،فدي اشدتراط الفرضدية الخدال  المتقددم ،نية فارض كفاياة

 ما ال يشدترط فدي الظهدر  ،(2)التعرض ل ونها فرض  فاية على األصا

ول يجب تعياين  قوله .يشترط ليتمي  عن فرض العين (3)وايل ،ونحوها

وأمدا التعيدين الدذي  ،وألنده ادد ال يعلمده ،أي باسدمه   يدد وعمدر الميت

 ،هددذا أو الحاضددر أو مددن يصددلي عليدده اسمددام  قولدده ،ميدد ر عددن غيددرري  

 ،الحاضدر لدم يندورألن الميدت  ًن وأخطأ بطلاتفإن عي   قوله .فالبد منه

ف ن أشدار صدا  ،نوهذا يذا لم يشر يلى المعي   ،والذي نوار ليس بحاضر  

وإن حضاار  قولااه .تاليبددا  لإلشددارو (4)علددى األصددا فددي  يددادو الروضددة

ألندده اددد ال  ًسددوار عددر  عددددهم أم ال واحدددو   أي بصددالو   مااوتى نااواهم

  .يتأتى له معرفتهم

  .(5)ي ب على المقتدي نية االاتدار  فرع

 بددر علددى  أن النبددي ))(6)فددي الصددحيحين أربااع تكبياارات الثاااني قولااه

لثبدوت ال يدادو  ؛فإن خمس لم تبطل في األصاح قوله .((الن اشي أربعا  

                                                           

ينما األعمال  :))اال‘ أن رسول ه ¢ ( وهو حديث عمر بن الخطاب1)

 (.192وسبق تخري ه في )ص ، وينما ل ل امرئ ما نوى (( ، بالنيات

وروضة الطالبين للنووي  ، (165 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.75 5و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (124 2)

 (.586 2( ح ار الروياني في بحر المذهب )3)

 (.124 2( روضة الطالبين للنووي )4)

و فاية  ، (165 5فتا الع ي  للرافعي ) :(  ما في سائر الصلوات. انظر5)

 (.75 5النبيه البن الرفعة )

باب الت بير على ال نا و  ،  تاب ال نائ  ، (89 2( صحيا البخاري )6)

باب في  ،  تاب ال نائ  ، (270 4وصحيا مسلم ) ، (1334برام ) ، أربعا

 (.952برام ) ، الت بير على ال نا و
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 ،عليهددداالسدددتقرار األمدددر ً يال أن األربدددر أولدددى (1)عدددن رسدددول ه 

د ، ما لو  اد ر عدة، تبطل (2)والثاني فد ن  دان سداهيا  لدم  ،دوهدذا يذا تعم 

وتعليل  ،مقتضى  الم الروياني في الحلية (3)واال األسنوي ،تبطل اطعا  

و يدادو الدذ ر ال  ،واسمام والا الي للصحة بأن الت بير ذ در ،الفوراني

ولاو خماس  قولاه .ألن للمصلي أن ي يد مدا شدار مدن الت بيدرات ًتضر

ألن هدذر  ًإمامه لم يتابعه فاي األصاح بال يسالم أو ينتظاره ليسالم معاه

والخدال  ادوالن  ،لتأ د المتابعدة ًيتابعه والثاني ،ال يادو غير مشروعة

طريقدة ااطعدة  (6)وح ى في شرح المهدذب ،(5)والروضة ،(4)في الشرحين

وينبادددي أن ي دددون الخدددال  فدددي  (7)ادددال السدددب ي ،وصدددححها ،بالمتابعددة

 ،أل ددل المتابعددة ًأن ي ددون فددي الو ددوب (8)وو دده األسددنوي ،األولويددة

أما يذا النا بالبطالن لم  ،ال تبطل بالتخميس والنا ،ومحله يذا  ان عامدا  

 ،أي من الصلوات في و وبده السالم كغيرها الثالث قوله .ت   متابعته

 الراباع قولاه .ورحمدة ه ستحب هندا  يدادوتال  (9)وايل ،وتعددر و يفيته

                                                           

وغيرر عن عبد  ، (1023برام ) ، (334 3( فقد  ار في سنن الترمذي )1)

وينه  ، اال:  ان  يد بن أرام ي بر على  نائ نا أربعا   ، الرحمن بن أبي ليلى

ي برها((: ‘  ان رسول ه ))فسألنار عن ذل ؟ فقال: ،  بر على  نا و خمسا  

 اال الترمذي: حسن صحيا.

و فاية  ، (166 5ي )فتا الع ي  للرافع :( ح ار الرافعي وابن الرفعة. انظر2)

 (.76 5النبيه البن الرفعة )

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (429 1(  افي المحتاج لدسنوي )3)

والشرح الصاير للرافعي  ، (167 5( فتا الع ي  للرافعي )4)

 ."مخطوط"ب[14 2]

 (.124 2( روضة الطالبين للنووي )5)

 (.231 5( الم موع للنووي )6)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (614 1)( االبتهاج للسب ي 7)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (429 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)

( فقد ذ ر أبو المعالي أن الشي  أبا علي ح ى ترددا  في  يادتها رعاية  9)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (58 3نهاية المطلب لل ويني ) :لالختصار. انظر

 (.240 5والم موع للنووي ) ، (182 5)
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ال صدددالو لمدددن لدددم يقدددرأ بفاتحدددة )) لعمدددوم اولددده  ًقاااراءة الفاتحاااة

ينبادي  (2)ادال السدب ي ،أي الت بيدرو األولدى عد األولىب قوله .(1)((ال تاب

لما روى النسائي ب سناد صحيا عن أبي أمامة بن سهل  ًأن يتعين ذل 

الت بيدرو السنة في الصالو علدى ال ندا و أن يقدرأ فدي )) اال¢ بن حني 

وادال  ،(3)((والتسليم عند اآلخرو ،ثم ي بر ثالثا   ة  األولى بأم القرآن مخافت

 (5)التبيان [ب93 ب] و  م المصن  في ،نه اول األ ثريني (4)ابن العماد

لقدول  ًتجزئ الفاتحاة بعاد غيار األولاى وهللا أعلام قلتهنا  واال ،بذل 

ددأن القاضددي الرويدداني وغيددرر ح ددوا عددن  (6)الرافعددي ر الددنص أندده لددو أخ 

 ،والمصن  أطلدق هندا (7)اال األسنوي ،ارارتها يلى الت بيرو الثانية  ا 

و دوا   ،ومقتضار يخالر الت بيرو األولى عن ذ در (8)وفي شرح المهذب

وفدي الثالثدة بدين  ،ال مر بعد الثانية بين القرارو والصالو علدى النبدي 

ينمددا أ ددا  القاضددي تددأخير  (9)اددال ابددن العمدداد ،القددرارو والدددعار للميددت

فبعدد  ،ألنده يم دن تو يدر بقيدة األر دان علدى البدااي ًالفاتحة يلى الثانية

 ،وبعد الرابعة يدعوا للميت ثم يسدلم ،الثالثة يأتي بالصالو على النبي 

وال يوافددق  ،واددد صددرح األصددحاب بددأن المسددبوا يراعددي ترتيددب ذلدد 

الخامس الصالة على رسول هللا  قوله .اسمام في األذ ار التي هو منها

 لمددا روى  ًأي يشددترط أن ي ددون عقددب الت بيددرو الثانيددة ةنياابعااد الثا

                                                           

 (.484( سبق تخري ه في )ص1)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (516 1( االبتهاج للسب ي )2)

برام  ، باب الدعار ،  تاب ال نائ  ، (75 4( أخر ه النسائي في سننه )3)

برام  ، (55 2صحيا سنن النسائي ) :انظر ، األلباني وصححه ، (1989)

(1988.) 

 ."مخطوط"أ[247 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]4)

 (.129( التبيان في آداب حملة القرآن للنووي )ص5)

 (.168 5( فتا الع ي  للرافعي )6)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (433 1(  افي المحتاج لدسنوي )7)

 (.233 5الم موع للنووي )( 8)

 ."مخطوط"أ[247 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]9)
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من حديث أبي أمامة بن سهل بن حني  أنه أخبرر ر دل مدن  (1)الشافعي

أن السنة فدي الصدالو علدى ال ندا و أن ي بدر ثدم يقدرأ بفاتحدة ))الصحابة

ويخلص الددعار لل ندا و  ،ال تاب سرا  في نفسه ثم يصلي على النبي 

اللهم " والوا ب  ،(( في الت بيرات ال يقرأ في شير منهن ثم يسلم سرا  

ويسدددتحب بعددددها الددددعار  ، مدددا فدددي الصدددالو، ..".صدددل علدددى محمدددد

وفي استحباب الحمد ابلهدا و هدان ر دا المصدن   ،ال وايل ،للمؤمنين

ال  (3)وادال المصدن  ،وال مهدور علدى خالفده (2)اال السب ي ،االستحباب

والصحيح أن الصالة على  قوله .ل نه أولى ،يشترط ترتيب هذر الثالثة

، ألنهدا مبنيدة علدى التخفيد  ًوهدذر أولدى ، ما في غيرها ،اآلل ل تجب

 قولااااه .أن ال مهددددور اطعددددوا بعدددددم الو ددددوب (4)وفددددي شددددرح المهددددذب

يذا صددليتم علددى الميددت )) لقولدده  ًالاادعاء للمياات السااادس [ب87]أ/

وصدددححه ابدددن  (6)وابدددن ما ددده (5)روار أبدددو داود ((الددددعارفأخلصدددوا لددده 

والوا دب منده مدا ينطلدق  ،وألنه المقصود األعظم مدن الصدالو ،(7)حبان

بددل ي فددي الدددعار  ،ال ي ددب تخصدديص الميددت بدده (8)وايددل ،عليدده االسددم

                                                           

وصححه األلباني في يروار الاليل  ، (588برام ) ، (90 2( مسند الشافعي )1)

 (.834برام ) ، (180 3)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (517 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.126 2( روضة الطالبين للنووي )3)

 (.235 5( الم موع للنووي )4)

برام  ، باب الدعار للميت ،  تاب ال نائ  ، (210 3( سنن أبي داود )5)

(3199.) 

باب ما  ار في الدعار في  ،  تاب ال نائ  ، (480 1( سنن ابن ما ة )6)

 (.1497برام ) ، الصالو على ال نا و

باب ذ ر األمر لمن صلى على ميت أن  ، (346 7( صحيا ابن حبان )7)

التعليقات الحسان  :وحس نه األلباني. انظر ، (3076برام ) ، يخلص له الدعار

 (.3065برام ) ، (74 5على صحيا ابن حبان )

نهاية  :( نقله أبو المعالي ال ويني عن شيخه أبي محمد ال ويني. انظر8)

 (.58 3المطلب لل ويني )
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بعااد  قولااه .ال ي ددب مطلقددا   (1)وايدل ،للمدؤمنين والمؤمنددات ويندددرج فدديهم

اددال  ،(2)فددي غيرهددا بددال خددال  ئأي عقبهددا ابددل الرابعددة ال ت دد  الثالثااة

وهدو يشد ل علدى  ،ولديس لده دليدل واضدا يال ين  دان االتبداع (3)السب ي

القيااام علااى المااذهب إن  السااابع قولااه . ددوا  الفاتحددة فددي غيددر األولددى

نددت ين تعي   (5)وايددل ،فيدده و هددان (4)وايددل ،ألنهددا صددالو مفروضددة ًقاادر

أي حدذو  ويسان رفاع يدياه فاي التكبيارات قولاه .فدالويال  ،و ب القيام

 ،(7)وروي عددن غيددرر ،¢ن فعددل ابددن عمددرمدد (6)روار الشددافعي ،من بيدده

أي  وإساارار القااراءة قولااه .ويضددر يديدده بعددد  ددل ت بيددرو تحددت صدددرر

¢ لحددديث أبددي أمامددة ً(8)وفددي الليددل علددى الصددحيا فددي النهددار ،اطعددا  

 ،فعددل لدديال  ونهددارا  ألنهددا ت   ًأي بالفاتحددة يجهاار لاايالا  وقياال قولااه .السددابق

واألصح  قوله .و وابه يطالا الحديث ،في هر فيها ليال   خسو  القمر

ألن  ًدون الفتتااح ،فاسدتحب  التدأمين ،ألنه سدنة للقدرارو ًندب التعوذ

ي نددبان  وايدل ،ال ينددبان لدذل  وايدل ،هذر الصالو مبنية على االختصار

ويقول فاي  قولهو. عدم استحباب السور (10)واألصا ،(9) سائر الصلوات

خدرج مدن " تمامده "إلاى آخاره ..اللهم هذا عبدك وابان عباَديك" الثالثة

روح الدددنيا وسددعتها ومحبوبدده وأحبابدده فيهددا يلددى ظلمددة القبددر ومددا هددو 

                                                           

 (.25 2روضة الطالبين للنووي ) :مالر. انظر( ح ي عن نصه في اس1)

 (.236 5( ح ار النووي في الم موع )2)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (618 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.47 3( ح ار الدميري في الن م الوهاج )4)

 (.222 5( ح ار النووي في الم موع )5)

 (591برام ) ، باب الصالو على ال نا و ، (91 2( مسند الشافعي )6)

برام  ، (412 3(  عمر بن الخطاب  ما عند البيهقي في السنن ال برى )7)

وأنس بن مال   ما عند البيهقي في معرفة السنن واآلثار  ، (6189)

 (.7617برام ) ، (301 5)

 (.125 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (436 2التهذيب للباوي ) :( انظر8)

 (.55 3نهاية المطلب لل ويني ) :انظر( ذ ر الو هين الصيدالني. 9)

 (.234 5والم موع للنووي ) ، (178 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر10)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

864 

وأندت  ، ان يشهد أن ال يله يال أندت وأن محمددا  عبدد  ورسدول  ،الايه

وأصدبا فقيدرا  يلدى  ،وأندت خيدر مند ول  بدهنده ند ل بد  ياللهم  ،أعلم به

 ،واددد  ئنددا  راغبددين يليدد  شددفعار لدده ،رحمتدد  وأنددت غنددي عددن عذابدده

فدداغفر لدده  ،وين  ددان مسدديئا   ،فدد د فددي يحسددانه ،اللهددم ين  ددان محسددنا  

وافتا له في  ،ه برحمت  رضا  واه فتنة القبر وعذابهق  وت او  عنه ولَ 

تد  األمدن مدن عدذاب  حتدى ه برحمولق   ،ابرر و ا  األرض عن  نبيه

ين  وغيددرر (1)اددال البيهقددي ،"تبعثدده آمنددا  يلددى  نتدد  يددا أرحددم الددراحمين

ويقدول فدي  ،الشافعي التقطه مدن م مدوع األحاديدث الدواردو واستحسدنه

ادددال  ،اللهدددم ين هدددذر أمتددد  وبندددت عبدددَدي  ويؤنثددده يلدددى آخدددرر المدددرأو

 بفدتا الدرار وحوالدرَّ  ،ولو ذ   ر على يرادو الشخص لم يضدر (2)المصن 

 واولدده ،االتسدداع عة بددالفتاوالس دد ،الفضددار أيضددا   ويددراد بدده ،نسدديم الددريا

 (4)وفدددي الروضدددة ،أي محبدددوب الميدددت (3) دددذا فدددي المحدددرر ،ومحبوبددده

المشددهور  ،وأحبابدده فيهددا واولدده ،ومحبوبهددا أي الددذي يحبدده مددن الدددنيا

أي ومدا هدو الايده  واولده ،أي خرج من أحبابه في الدنيا وفاراهم ر   بال

وفدي شدرح  ،ل دن اللفدظ عدام ،(5)االده القاضدي حسدين ،هول من ر ون ير

عددن  واولدده ،(6)أن الددذين يأتيددان المددؤمن مبشددر وبشددير التع يدد  لمؤلفدده

وفددي  ،وفددي بعددض نسدد  المختصددر بدداسفراد ،هددو تثنيددة ال نددب ، نبيدده

االدده فددي  .وهددي أحسددن ،عددن  ثتدده بددال يم المضددمومة (7)مددن األمة نسددخ

اللهاام اغفاار لحينااا وميتنااا " أي اسددتحبابا   ويقاادم عليااه قولااه .(8)المهمددات

وشاهدنا وغائبناا وصاغيرنا وكبيرناا وذكرناا وأنثاناا اللهام مان أحييتاه 
                                                           

 (.7625برام ) ، (303 5( معرفة السنن واآلثار للبيهقي )1)

 (.126 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (238 5( الم موع للنووي )2)

 (.85( المحرر للرافعي )3)

 (.127 2للنووي ) ( روضة الطالبين4)

 (.238 5( ع ار له النووي في الم موع )5)

 (.329 1أسنى المطالب للسني ي ) :( انظر6)

وهي أصا نسخة بالديار  ، ( وهي النسخة المواوفة بالمدرسة الشريفية7)

 (.487 3المهمات لدسنوي ) :المصرية. انظر

 (. 487 3( المهمات لدسنوي )8)
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 روار "مناا فأحيااه علااى اإلسااالم وماان توفيتاه منااا فتوفااه علااى اإليمااان

وصدددححه الترمدددذي  ،¢مدددن حدددديث أبدددي هريدددرو  (1)األربعدددة [أ94 ب]

 قولاه .ولذل  ادم على الدعار الذي رتبه الشافعي (2)اال السب ي ،وغيرر

اللهام اجعلاه "¢ أي حديث أبدي هريدرو ويقول في الطفل مع هذا الثاني

ا  ا وذخاااراا وعظاااة واعتبااااراا وشااافيعا ا ألبوياااه وسااالفا ل باااه وثق ااا ،فرطاااا

رويت بعض هذر األلفداظ عدن  "موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما

وذخدرا  بالددذال  ،مصددالحهما فدي اآلخدروفرطدا  أي مهيئدا   واولده ،الحسدن

اللهم ل تحرمنا أجره " وفي الرابعة قوله .وعظة أي واعظا   ،المع مة

وهددو فددي آخددر حددديث أبددي  ،(3)نددص عليدده فددي البددويطي "ول تفتنااا بعااده

عندددد غيدددر  "اللهدددم اغفدددر لحيندددا وميتندددا" المتقددددم الدددذي أولددده¢ هريدددرو

 ،ربنا آتنا في الدنيا حسنة" يقول (4)واال ابن سريج في الودائر ،الترمذي

ال يسدتحب الددعار بعدد  (5)وايدل ،"واندا عدذاب الندار ،وفي اآلخرو حسنة

واسددتحباب  ،اسددتحبابه (6)والصددحيا ،بددل يسددلم عقددب الت بيددر ،الرابعددة

وال تفتندا أي بداالبتالر  واولده ،تحرمنا بفتا التار وضمها واوله، يطالته

ر كبار حتاى كب افلام ي   ،المقتدي بال عذرلف تخولو  قوله .بما نهيت عنه

ألن المتابعدة فدي هدذر الصدالو ال تظهدر يال  ؛إمامه أخرى بطلت صالته

كبااار وي   قولااه .(7)فددالتخل  بت بيددرر يشدددبه التخلدد  بر عددة ،فددي الت بيددر
                                                           

برام  ، باب الدعار للميت ،  تاب ال نائ   ،(211 3( سنن أبي داود )1)

برام  ، باب الدعار ،  تاب ال نائ  ، (74 4وسنن النسائي ) ، (3201)

 ، باب ما يقول في الصالو على الميت ، (334 3وسنن الترمذي ) ، (1986)

باب  ما  ار في  ،  تاب ال نائ  ، (480 1وسنن ابن ما ة ) ، (1024برام )

 :وصححه األلباني. انظر ، (1498برام ) ، على ال نا والدعار في الصالو 

 (.1520برام ) ، (18 2صحيا سنن ابن ما ة )

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (620 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.307( مختصر البويطي )ص3)

 (.307( الودائر لمنصوص الشرائر البن سريج )ص4)

 (.70 3( ح ار العمراني في البيان )5)

وروضة الطالبين للنووي  ، (181 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

(2 127.) 

 (.51 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)
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ألن مددا أدر دده  ًويقاارأ الفاتحااة وإن كااان اإلمااام فااي غيرهااا ،المساابوق

قبل شاروعه فاي الفاتحاة كبار  فلو كبر اإلمام أخرى قوله .أول صالته

ف نده  ، ما لو ر ر اسمدام عقدب يحدرام المسدبوا ،معه وسقطت القراءة

 وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في األصح قوله .ير ر معه

ألنده تلدبس  ًتم القدراروي د والثداني ،علدى المتابعدة أي في الت بير محافظة  

ن حس دف دان يَ  ،القطر بداألول عن  ماعة (1)وفي شرح المهذب ،بالفرض

هل يتم القرارو بعد الت بيدر أم  ،وعلى األصا ،تعبير المصن  بالمذهب

وفيده  (3)ادال السدب ي ،الثداني أصدحهما (2)فيه احتمداالن البدن الصدباغ ؟ال

وإذا سالم اإلماام  قولاه .نظر على القول بأن الفاتحة التتعين لها األولدى

 مدا يدأتي فدي غيرهدا ببدااي ، ارهاتدارك المسبوق باقي التكبيرات بأذك

أي بدل ي دو  أن يدأتي بمدا  ل تشترط األذكاار وفي قول   قوله .الر عات

والخددال  فددي  ،(4)بقددي مددن الت بيددرات متابعددا  نددص عليدده فددي البددويطي

 ،ويستحب أن ال ترفر ال نا و حتى يتم المسدبواون مدا علديهم ،الو وب

ويحتمدل  ،(5)تبطدل صدالتهمولت عن القبلدة ابدل ذلد  لدم فعت أو ح  فلو ر  

يصدا  وايدل ،تبطدل برفعهدا وايدل ،في الدوام مدا ال يحتمدل فدي االبتددار

أي  شاااترط شاااروط الصاااالةتو قولاااه .(6)علدددى السدددائرو ابدددل وضدددعها

يعندي أن  ل الجماعة قوله .ألنها صالو ً الطهارو والستارو واالستقبال

 صددلوا علددى النبددي  ألن الصددحابة  ًال ماعددة ليسددت شددرطا  فيهددا

نددددص عليدددده فددددي ال ددددامر  ،ويسااااقط فرضااااها بواحااااد   قولااااه. (7)أفددددرادا  

فال ي شترط العددد وأفهدم  ،ألنها ال ت شترط فيها ال ماعةً [أ79]أ (8)ال بير

                                                           

 (.241 5( الم موع للنووي )1)

 (.183 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (71 3البيان للعمراني ) :( انظر2)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (626 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.308بويطي )ص( مختصر ال4)

 (.242 5الم موع للنووي ) :( بال خال . انظر5)

 هاذين الو هين. ، (584 2( ح ى الروياني في بحر المذهب )6)

 (.20785برام ) ، (81 5( أخر ه أحمد في مسندر )7)

 (.20785برام ) ، (81 5( أخر ه أحمد في مسندر )8)
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يجااب  وقياال ،(1)االدده األسددنوي ،وهددو الصددحيا ، المدده اال تفددار بالصددبي

واطدر بده  ،(2)ح ي عن ندص األم ،ثالثة وقيل ،ألنهما أال ال مر ًاثنان

واددد تبددين أن الخددال  اددوالن  ،(4) حمددل ال نددا و أربعااة وقياال ،(3) ماعددة

وهددي  ،وعلددى اعتبددار العدددد لهددم أن يصددلوا فددرادى و ماعددة ،وو هددان

يعنددي ال  وهناااك رجااال فااي األصااح ،سااقط بالنساااءتول  قولااه .أفضددل

 ،ألن فيدده اسددتهانة بالميددت ًيسددقط الفددرض عددن الر ددال بصددالو النسددار

تسدددقط لصدددحة صدددالتهن  (6)والثددداني ،(5)الروضدددة بالصدددحيا وعبدددر فدددي

فلو عبر  ،سقط بهن بحضور ر ل واحد بل صبيتوال  ،(7)[و ماعتهن]

واحتددر  بو ددود  ،(8)االدده األسددنوي ،ل ددان أحسددن ،"وهنددا  ذ ددر" بقولدده

 ،ويسدقط بهدن الفدرض ،ف ن النسوو ي دب علديهن ،الر ال عما يذا فقدوا

يصدلين  ماعدة  (9)وايدل ،حالدة واحددوويستحب أن يصلين منفردات فدي 

فدد ن حضددر ر ددل ونسددار وأو بنددا العدددد و ددب  ،ين  ددان الميددت امددرأو

ألن  ًأي بالنيددة وي صاالى علااى الغائااب عاان البلااد قولااه .علدديهن الت ميددل

متفدق  ((صلى على الن اشي بالمدينة في اليوم الذي مات فيده))النبي 

بعيددو فدي  هدة القبلدة أو  وال فرا بين أن ت ون البلدد اريبدة أو ،(10)عليه
                                                           

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (445 1(  افي المحتاج لدسنوي )1)

 (.314 1( األم للشافعي )2)

 (.53 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.1858 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ذ رر الشي  أبو علي وغيرر. انظر4)

 (.129 2( روضة الطالبين للنووي )5)

والن م  ، (190 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والدميري. انظر6)

 (.54 3الوهاج للدميري )

 ب"."( من نسخة7)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (446 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)

 ، (190 5فتا الع ي  للرافعي ) :شاذ. انظر :واال النووي ، ( ح ار الرافعي9)

 (.213 5والم موع للنووي )

 ، الن اشيباب موت  ،  تاب منااب األنصار ، (51 5( صحيا البخاري )10)

باب في الت بير  ،  تاب ال نائ  ، (268 4وصحيا مسلم ) ، (3880برام )

 (.951برام ) ، على ال نا و
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واحتددر  بالاائددب عددن البلددد عددن  ،ل ددن المصددلي يسددتقبل القبلددة ،غيرهددا

 بدرت البلدد أم  ،(1)ف نه ال يصلى عليده فدي األصدا ،الاائب عن الم لس

ولو صلى على األموات من المسدلمين الدذين مداتوا فدي يومده  ،صارت

 قولااه .ألن تعييددنهم لدديس بشددرط ً(2)فددي أاطددار األرض وغسددلوا صددا

ألنده  ًأي تقدديم الصدالو علدى الددفن وا دبويجب تقاديمها علاى الادفن 

فدن مدن غيدر فلدو د   ،فمدن بعددهم ،والصحابة ،المنقول عن فعل النبي 

و ل مدن تو ده عليده فدرض الصدالو مدن أهدل تلد   ،صالو أثم الدافنون

ندددبش القبدددر بدددل يصدددلى عليددده ويسدددقط ل دددن ال ي   ،الناحيدددة بدددال خدددال 

 ((مدا دفدن بعدد صدلى علدى ابدر  ))ألنده  ًوتصح بعده قوله .(3)الفرض

اسدددتحباب  [ب94 بعلدددى] (5)وندددص الشدددافعي فدددي األم ،(4)متفدددق عليددده

أي فددي الصددالو  واألصااح تخصاايص الصااحة قولااه .الصددالو علددى القبددر

ألنده يدؤدي فرضدا  ً بمن كان من أهال فرضاها وقات الماوتعلى القبر 

 ،الصالو ال يتطدوع بهداوهذر  ،خوطب به وغيرر لو صلى  ان متطوعا  

فيصلى عليه من  ان ممي ا   ،من  ان أهال  للصالو وات الموت والثاني

يصلى  والثالث ،عند موته دون من  ان مفقودا  أو م نونا  أو غير ممي 

مدا لدم يبدل  والخدامس ،يلدى شدهر والرابر ،على القبر يلى ثالثة أيام فقط

ول يصالى علاى قبار رساول  قولاه .(6)يصلى عليه أبدا   والسادس ،الميت

 لقولده  ًو ذا ابر غيرر من األنبيدار صدلوات ه علديهم ،بحال   هللا 

متفدددق  ((لعدددن ه اليهدددود والنصدددارى اتخدددذوا ابدددور أنبيدددائهم مسدددا د))

                                                           

 (.55 3والن م الوهاج للدميري ) ، (253 5الم موع للنووي ) :( انظر1)

 (.268 5الم موع للنووي ) :( انظر2)

والن م الوهاج للدميري  ، (130 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر3)

(3 56.) 

برام  ، باب الخدم للمس د ،  تاب الصالو ، (99 1( صحيا البخاري )4)

 ، باب الصالو على القبر ،  تاب ال نائ  ، (272 4وصحيا مسلم ) ، (460)

 (.955برام )

 (.309 1( األم للشافعي )5)

النووي في و ، (198-196 5( ح ى هذر األو ه الرافعي في فتا الع ي  )6)

 (.56 3والدميري ي الن م الوهاج ) ، (247 5الم موع )
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ي دو  فدرادى ال  ماعدة تفريعدا  علدى أن الصدالو تصدا  (2)وايل ،(1)عليه

  .وهو أضع  األو ه ،على القبر من غير تأايت

                                                           

 ، (1390برام ) ، ‘باب ما  ار في ابر النبي  ، (102 2( صحيا البخاري )1)

 (.529برام ) ،  تاب المسا د ومواضر الصالو ، (335 3وصحيا مسلم )

افعي فتا الع ي  للر :( يح ى هذا الو ه عن أبي الوليد النيسابوري. انظر2)

 (.249 5والم موع للنووي ) ، (199 5)
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 ]في بيان األولى بالصالة[فرع 

ألن معظم الادرض  ًأن الولي أولى بإمامتها من الوالي الجديدقوله : 

 ددان دعدداؤر أاددرب يلددى  ومددن اخددتص بم يددد شددفقة ،هنددا الدددعار للميددت

 (2)وايل ،وهو القريب ،(1)الوالي ثم يمام المس د ثم الولي والقديم ،اس ابة

وفدي تعبيدر المصدن  بدالفرع  ،يقدم الموصى لده بالصدالو علدى القريدب

 ،والشددرائط ،عليدده ىومددن يصددل ، يفيددة الصددالو ألن ال ددالم فدديً نظددر

االده  ،رعا  لايرروليس ف ،أحد األطرا  المقصودو ،فال الم فيمن يصلي

ألن األصدول أ ثدر  ًوإن عاال قادم األب ثام الجاد  في   قوله .(3)في التحرير

تقددديما   ثاام األخوين سددفل  ،ثاام الباان ثاام ابنااه قولااه .شددفقة مددن الفددروع

 ،واألظهاار تقااديم األخ ألبااوين علااى األخ ألب قولااه .لدشددفق فاألشددفق

واألم ال  ،سددوارألنهمددا فددي ارابددة األب  ًيسددتويان والثدداني ، ددالميراث

 (5)تبعدا  للشدرحين (4)والدذي صدححه فدي الروضدة ،مدخل لها فدي اسمامدة

ثام ابان األخ ألباوين  قوله .ف ان األولى تعبيرر بالمذهب ،القطر باألول

أن ابدن األخ لددب يقددم علدى ابدن ابدن األخ  (6)وبحث األسدنوي ،ثم ألب

أي فيقدم العدم الشدقيق  ثم العصبة على ترتيب اإلرث ،الشقيق  الميراث

 ،ثددم عددم ال ددد ،ثدم ألب ثددم ابددن العددم الشددقيق ثددم ألب ثدم عددم األب  ددذل 

ين أو ابني عم أحدهما ألبوين ،فصاعدا   ذل  واآلخر ألب أو  ،وفي عم 

ويقدم المعتق ثم عصدبته يذا لدم ي دن  ،ابني  عم أحدهما أخ ألم الطريقان

أي يقدمون على  األرحامثم ذوو  قوله .عصبة نسب على ذوي األرحام

فيقددم أب األم ثدم األخ لددم ثدم الخدال ثدم  ،لما فيهم من الشفقة ًاأل انب

                                                           

 (.121 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (429 2التهذيب للباوي ) :( انظر1)

 :( به أفتى محمد بن يحيى في  واب مسائل سأله عنها والد الرافعي. انظر2)

 (.59 3والن م الوهاج للدميري ) ، (160 5فتا الع ي  للرافعي )

 (.433 1 رعة العرااي ) ( تحرير الفتاوي ألبي3)

 (.121 2( روضة الطالبين للنووي )4)

والشرح الصاير للرافعي  ، (159 5( فتا الع ي  للرافعي )5)

 ."مخطوط"أ[12 2]

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (452-421 1(  افي المحتاج لدسنوي )6)
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أنده  (1)وفدي و ده ،وال مدخل للد وج فدي الصدالو علدى المدرأو ،العم لدم

فاألسان  ،ولاو اجتمعاا فاي درجاة قوله .وي ون مقدما  على المعتق ،يلي

أاددرب يلددى  دعددار األسددن  ألن  ًأي مددن األفقدده العاادل أولااى علااى الاانص

فلدو ا تمعدا  ،واألادرأ  ايرهدا ،ثانيهما يقدم األفقه ،اوالن وايل ،اس ابة

فأراد أن يستنيب أ نبيا  لم يم ن يال برضدى  ،في در ة وأحدهما أفضل

وو ل من يصلي فنائبده  ،ولو غاب األارب ،اآلخر على أايس الو هين

واحتددر  بالعدددل عدددن  ،(2)ح اهمددا السدددب ي ،أحددق مددن البعيدددد الحاضددر

م الحار البعياد علاى العباد قاد  وي   قولاه .ف نهمدا  العددم ،والمبتدع ،الفاسق

الختصاصدده بأهليددة  ًأولددى العددم   ،حددر   وعددم   رايددق   أخ   مثالدده ،القريااب

وتقييدد العبدد بدالقرب مدن  ،(3)همدا سدوار وايل ،العبد لقربه وايل ،الوالية

البعيد على العبد البعيد بطريدق ويؤخذ منه تقديم الحر  ، يادات المنهاج

ولدو  دان العبدد فقيهدا  علدى  ،فالحر أولى ،فلو استويا في القرابة ،األولى

والعبدد  ،األ نبدي م العبدد القريدب علدى الحدر  ويقدد   ،(4)األصا من  وائددر

 ِ فدد ن اسددتووا  ،والصددبي علددى المددرأو القريبددة ،الحددر ِ  البددالغ علددى الصددبي 

أي ع د   ويقاف عناد رأس الرجال وعجزهاا قوله .فالقرعة ،وتنا عوا

مددن  (7)وحسددنه وابددن ما دده (6)والترمددذي (5)المددرأو اسددتحبابا  روار أبددو داود

                                                           

ونقله عنه الدميري في الن م  ، (220 5( ح ار النووي في الم موع )1)

 (.61 3هاج )الو

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (638 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.62 3( ح اهما الدميري في الن م الوهاج )3)

 (.122 2( روضة الطالبين للنووي )4)

باب أين يقوم اسمام من الميت  ،  تاب ال نائ  ، (208 3( سنن أبي داود )5)

صحيا سنن أبي  :نظروصححه األلباني. ا ، (3194يذا صلى عليه؟ برام )

 (.3194برام ) ، (298 2داود )

 ، باب ما  ار أين يقوم اسمام من الر ل والمرأو ، (343 3( سنن الترمذي )6)

 (.1034برام )

باب ما  ار في أين يقوم اسمام  ،  تاب ال نائ  ، (479 1( سنن ابن ما ة )7)

اال: رأيت  ، عن أبي غالب :ولفظه ، (1494برام ) ، يذا صلى على ال نا و

ف ير ب نا و  ، فقام حيال رأسه ، صلى على  نا و ر ل))أنس بن مال 

فقام حيال وسط السرير(( ، ))بامرأو(( فقالوا: يا أبا حم و صل عليها ، أخرى
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االده  ،والخنثدى  دالمرأو ،واو  اسمدام والمنفدرد والمراد ،¢حديث أنس

  .(1)في شرح المهذب

 ،مددؤخر الشددير يؤنددث ويددذ ر [ب79 أالع دد  ] (2)ياددال ال ددوهر  فائادة

 .والع ي و للمرأو خاصة ،األع ا  وال مر ،وهو للر ل والمرأو  ميعا  

سوار  انوا ذ دورا  أو يناثدا   ،أي واحدو جوز على الجنائز صالةتو قوله

ويم دن  ،ألن معظم الارض مدن هدذر الصدالو الددعار للميدت ًأو  ليهما

ويوضدر بعضدهم خلد  بعدض بدين يددي اسمدام علدى  ،ال مر بيدنهم فيده

م د  ا د ،لندوعاوا معدا  واختلد  ؤفد ن  دا ،ليحاذي اسمام ال ميدرً (3)األصا

أنه يوضر بعضدهم  واألصا ،يليه الر ل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأو

 ،م يلدى اسمدام أفضدلهم بدالورعقدد  وي   ،خل  بعض أيضدا  ين اتحدد الندوع

فد ن اسدتووا  ،وال يقدم بالحرية ،والخصال التي يرغب في الصالو عليه

واألفضل يفراد  ل  نا و بصالو ين  ،ارعوتنا ع أوليارهم في التقديم أ  

وين  ددارت ال نددائ   ،ولددذل  عبددر بددال وا  ،ألندده أ ثددر عمددال   ًأم ددن

وين  ددددان مفضددددوال  ين  ،ر  السددددابق بددددين يدددددي اسمدددداممتعاابددددة ت دددد

ل  فلو و   ،النوع [أ95ب اتحد] يت ح  ن   أو صبي   ضعت امرأو ثم حضر ر  

أن الصددبي ال ينحددى للر ددل ثددم ين رضددي أوليددار  (4)والصددحيا ،المددرأو

وين  ،ى ولي السابقة ر ال   ان ميته أو امدرأوصل   واحدو   الموتى بصالو  

  .(5)وين لم يرضوا بصالو صلى  ل ولي على ميته ،ارعحضروا معا  أ  

                                                                                                                                                             

اام من ال نا و ‘ فقال له العالر بن  ياد: يا أبا حم و ه ذا رأيت رسول ه 

 ، فأابل علينا ، نعم ))واام من المرأو مقام  من المرأو؟ اال: ، مقام  من الر ل

 فقال: احفظوا ((.

 (.225 5( الم موع للنووي )1)

 (.883 3( الصحاح لل وهري )2)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (382 2نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر3)

 (.226 5والم موع للنووي ) ، (163 5)

 ، (164 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (382 2الوسيط للا الي ) :( انظر4)

 (.123 2وروضة الطالبين للنووي )

 (.432 2التهذيب للباوي ) :( انظر5)
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أ مدل علدى  ف ارت ثانيدة   ،أو ت بيرتين على  نا و ر ت بيرو  لو  ب    فرع

ألن  ًفلدو ندوى فدي أثنائهدا بطلدت ،األولى واستأن  الصالو على الثانيدة

لقولده  ًوتحارم علاى الكاافر قولاه .(1)االده الرويداني ،نيته تعينت لدولدى

أي  يجااااب غساااالهوال  ، ( 2) {هت مت خت حت جت هب مب} تعددددالى

لمددا  ًل ددن ي ددو  ،ولدديس هددو مددن أهلهددا ،ل رامددةلألندده  ًعلددى المسددلمين

اذهددب فاسددله )) اددال لعلددي عنددد مددوت أبددي طالددب روي أن النبددي 

واألصااح وجااوب تكفااين الااذمي  قولااه .وغيددرر (3)روار البيهقددي ((و فندده

 ، مددا ي سددى فددي حياتدده ،أي يذا لددم ي ددن لدده مددال وفددار بذمتدده ودفنااه

واحتدددر  بالدددذمي عدددن  ،ألن الذمدددة ادددد انتهدددت بدددالموت ًال (4)والثددداني

و دددذا  ،دفنددده علدددى األصددداوال  ،ف نددده ال ي دددب ت فينددده اطعدددا   ،الحربدددي

أي سدوار  علياه يولو وجد عضو مسلم علام موتاه صال قوله .(5)المرتد

صددددلوا بم ددددة علددددى يددددد  الصددددحابة |))ألن ًاددددل المو ددددود أو  ثددددر

ف ن طائرا  ألقاها يليهم أيام واعة ال مل  (6)عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد

ويندوي  ،(1()7)روار ال بير بدن ب دار ((عرفوها بخاتمه و ان الطائر نسرا  
                                                           

 (.580 2( بحر المذهب للروياني )1)

 .84سورو التوبة ( 2)

برام  ، باب الاسل من غسل الميت ، (455 1( السنن ال برى للبيهقي )3)

 ( وضعفه.1455)

 (.150 5فتا الع ي  )( ح ار الرافعي في 4)

 (.64 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

وولد  عبد  ،  ان أبور أمير م ة ، بن أسيد األموي ( عبد الرحمن بن عت اب6)

ه  ويرية بنت أبي  هل التي أراد علي  ، ‘الرحمن في آخر حياو النبي  ف ن أم 

بير بن ب  ار: شهد ال مل مر  ، ثم تر ها فت و ها عتابأن يت و ها  اال ال  

وايل: اتله  ندب بن  هير   ، فقتله األشتر ، والتقي هو واألشتر ، ¢عائشة

فذ ر اصة خط  النسر ليدر.  ، فقال: هذا يعسوب اريش ، ورآر علي  وهو اتيل

مدينة الشريفة والتحفة اللطيفة في تاري  ال ، (35 5اسصابة البن ح ر ) :انظر

 (.139 2للسخاوي )

من أحفاد ال بير بن  ، بن عبد ه القرشي األسدي الم ي ( ال بير بن ب ار7)

وتولى  ،  ان من أعيان العلمار، عالم باألنساب وأخبار العرب راوية ، العوام

المنتخب "وله  تاب:"اريش أنساب"منها  تاب: ، وصن   تبا ، القضار بم ة
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علدى العضدو  (3)وايدل ،(2) ما   م به الرافعي ،الصالو على  ملة الميت

وينمدا تصدا الصدالو عليده بعدد غسدله  ،وبه يشعر  الم المصدن  ،نفسه

واددد نقددل فددي شددرح  ،وت فيندده وتعبيددرر بالعضددو يخددرج الشددعر والظفددر

تبعددا   (5)وفددي الروضددة ،أندده ال يصددلى عليهمددا عددن األ ثددرين (4)المهددذب

أن األاددرب يلددى يطددالا األ ثددرين أنهددا  العضددو يال الشددعرو  (6)رافعدديلل

ت أو  لده ولدم فلو و د بعدض مي د ،واحتر  بالمسلم عن ال افر ،الواحدو

علددم موتدده  واولدده ،يعلددم يسددالمه صددلى عليدده ين  ددان فددي دار اسسددالم

ف نده ال  ، يدد السدارا أو  هدل حالده ،يخرج به ما يذا علدم أنده مدن حدي  

 قولاه .ويندب دفن شدعر الحدي وظفدرر ودمده ،(7)وفيه و ه ،يصلى عليه

ألنا  ًأي في الاسل والصالو والت فين أو بكى ككبير   والسقط إن استهل  

يذا اسدتهل الصدبي ورث وصدلى )) وفدي الحدديث ،تيقنا موته بعد حياته

وضعفه في شدرح  (1)والحا م(9)وصححه ابن حبان (8)روار النسائي ((عليه
                                                                                                                                                             

وله غيرها من  ، األخبار الموفقيات":"و تاب ، ‘"من  تاب أ واج النبي 

وتوفي بم ة وهو ااض عليها سنة  ، المصنفات التي تدل على فضله واطالعه

وسير أعالم النبالر  ، (311 2وفيات األعيان البن خل ان ) :ر(. انظر256)

 (.311 12للذهبي )

 (.286 2التلخيص الحبير البن ح ر ) :( انظر1)

 (.146 5( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.70 3) الحاوي ال بير( ح ار الماوردي في 3)

 (.254 5( الم موع للنووي )4)

 (.117 2( روضة الطالبين للنووي )5)

 (.145 5( فتا الع ي  للرافعي )6)

 (.70 3) ي ال بيرالحاوح ار الماوردي في  ، ( وهو أنه يصلى عليه  الميت7)

باب توريث المولود  ،  تاب الفرائض ، (117 6( السنن ال برى للنسائي )8)

 (.6324برام ) ، يذا استهل

باب ذ ر اسخبار بأن من استهل من  ، (392 13( صحيا ابن حبان )9)

 ، (6032برام ) ، الصبيان عند الوالدو ورثوا وورثوا واستحقوا الصالو عليهم

 ، (417 8التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان ) :. اانظروصححه األلباني

 (.6000برام )
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الولدد  (3)ادال فدي القداموس ،والسقط مثلث السدين مدن السدقوط ،(2)المهذب

العاري عن يقين  ائي في شرح  امر المختصراتشواال الن ،لاير تمام

عن  (4)وروى الب ار ،واالستهالل رفر الصوت ،الحياو باستهالل وغيرر

 .(5)ويسددنادر ضددعي  ((اسددتهالل الصددبي العطدداس|))مواوفا  ¢ ابددن عمددر

فااإن ظهاارت أمااارة الحياااة  ،أي وين لددم يسددتهل أو لددم يبدد ِ  وإل قولااه

ومددنهم مددن  ،لظهددور احتمددال الحيدداو ًكاااختالج صاالى عليااه فااي األظهاار

فيدده  وايددل ،اسددل اطعددا  وي   ،لعدددم يقددين الحيدداو ًال (6)والثدداني ،اطددر بدده

أي أمدارات  ظهارتوإن لام  قولاه .(7)وال خدال  أنده ي دب دفنده ،القوالن

 ،وال ياسل أيضا   ،أي اطعا   صل  عليهأربعة أشهر لم ي  ولم يبلغ  ،الحياو

 والثداني ،لعدم تيقن الحياو ؛وكذا إن بلغها في األظهر ،على اولين وايل

 ،وفددي غسددله اددوالن ،الاتضددار الحددديث نفدد  الددروح فيدده ًى عليددهصددل  ي  

ألن الاسددل أوسددر بابددا  مددن الصددالو  ًر ددا الرافعددي القطددر بأندده ياسددل

ل الشاهيد غس اول ي   قولاه .(8) مدا االده الرافعدي ،غسدلهوح م ت فينه ح م 

سدوار  دان بالادا  أو صدبيا   (9)أي يحرمان علدى المدذهب ول يصلى عليه

 أن النبدي ))¢عدن  دابر (10)لمدا روى البخداري ًأو امرأو حرا  أو عبدا  
                                                                                                                                                             

 (. 1345برام ) ،  تاب ال نائ  ، (517 1( المستدر  على الصحيحين )1)

 (.255 5( الم موع للنووي )2)

 سقط".:"( مادو555 2( القاموس المحيط للفيرو بادي )3)

 (.5409برام ) ، (32 12( مسند الب ار )4)

موضوع.  :واال األلباني ، (269 2التلخيص الحبير البن ح ر ) :انظر( 5)

 (.1848برام ) ، (185 1ال امر الصاير و يادته ) :انظر

والدميري في الن م الوهاج  ، (148 5( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )6)

(3 67.) 

 (.67 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)

 .(148 5( فتا الع ي  للرافعي )8)

 ، (421 2والتهذيب للباوي ) ، (357 12بحر المذهب للروياني ) :( انظر9)

 (.80 3والبيان للعمراني )

 ، باب الصالو على الشهيد ،  تاب ال نائ  ، (91 2( صحيا البخاري )10)

 (.343برام )
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يصلى عليده وال  (1)واال الم ني ،((عليهم ولم يصل ِ  ،لم ياسل اتلى أحد

واتفقددوا علددى أن  ،ت ددو  الصددالو عليدده وال ت ددب (2)وفددي و دده ،ياسددل

ويال ففددي تحريمدده الخددال  فددي  ،(3)الاسددل ين أدى يلددى ي الددة الدددم حددرام

أي بسدبب القتدال  وهاو مان ماات فاي قتاال الكفاار بساببه قوله .الصالو

 مددا يذا اتلدده مشددر  أو أصددابه سددالح مددؤمن خطددأ أو عدداد يليدده سددالح 

 ،أو سددقط عددن فرسدده أو رفسددته دابتدده فمددات بنفسدده أو تددردى فددي وهدددو  

فاإن ماات  قولاه .(4)و ذا يذا ان ش  الحرب عن اتيل وليس عليه أثر دم

وكذا في القتال  ،في األظهر بعد انقضائه أو في قتال البغاة فغير شهيد  

من  هذر المسائل بيان لما خرج بالقيود في اوله ،ل بسببه على المذهب

طر صورتها يذا خرج في القتال وا   فاألولى ،مات في اتال ال فار بسببه

ثدم  مسدتقرو   وبقي فيه بعد انقضار الحرب حياو   ،بموته من تل  ال راحة

ألندده عدداش بعددد ً (6()5)فددي )األظهددر( فلدديس بشددهيد   ،مددات بتلدد  ال راحددة

ألنه مات  ًنعم (7)والثاني ،فأشبه ما لو مات بسبب آخر ،انقضار الحرب

فدد ن  ،فأشددبه مددا لددو مددات ابددل انقضددائهب ددرح و دده فددي حددال الحددرب 

وين انقضددت  ،البقددار فلدديس بشددهيد اطعددا   انقضددت الحددرب وهددو متواددر  

                                                           

 ، (118 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (80 3البيان للعمراني ) :( انظر1)

واد  ، (69 3والن م الوهاج للدميري ) ، (104 5الرفعة ) و فاية النبيه البن

( عن اسمام الشافعي أن الشهدار في المعر ة 131 8نقل الم ني في مختصرر )

 ال ي اس لون وال ي صل ى عليهم.

 (.37 3( ح ار يمام الحرمين في نهاية المطلب )2)

 (.69 3والن م الوهاج للدميري ) ، (261 5الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.152 5( فتا الع ي  للرافعي )4)

 ، والصواب ما أثبت ، ب": )األظهر("وفي نسخة ، أ": )األرض("( في نسخة5)

 وه أعلم.

 ، (154 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (82 3البيان للعمراني ) :( انظر6)

 (.261 5والم موع للنووي )

والدميري  في الن م الوهاج  ، (421 2ذيب )( ح ار الباوي في الته7)

(3 70.) 
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صدورتها يذا  دان  والثانيدة ،(1)وليس فيده يال حر دة مدذبوح فشدهيد اطعدا  

ألن ً [ب95ب ] (2)فددي األظهددر المقتددول مددن أهددل العدددل فلدديس بشددهيد  

 ًنعدم (4)والثداني ،ن در عليهداولدم ي   ،(3)¢غسدلت ابنهدا ابدن ال بيدر ~أسمار

 ،فد ن  دان المقتدول مدن أهدل البادي ،(5)ل من اتل معدهاس  لم ي  ¢ ألن عليا  

يذا مات فدي معتدر  ال فدار ال بسدبب القتدال  والثالثة ،فليس بشهيد اطعا  

 ،(6)فلديس بشدهيد   ،أو  دافر   أو اغتالده مسدلم   أو ف دأو    ما يذا مات بمرض  

  .على و هين (7)وايل

من أسرر ال فار واتلور صبرا  أو اتله اطاع الطريدق أو  [أ80]أ   فروع

ومدن ورد  ،(8)حربي اغتيداال  فدي دار اسسدالم لديس بشدهيد علدى األصدا

تددر  فدديهم لفددظ الشددهادو  ددالمبطون والاريددق شددهدار فددي الثددواب ال فددي 

ألن  ًو دذا  دل مدن نفيندا عنده اسدم الشدهادو فيمدا سدبق ،الاسل والصالو

  .(10)باالتفاا (9)غ س ال وهما شهيدان ƒعمر وعثمان 

                                                           

 (.119 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

والم موع  ، (154 5فتا الع ي  للرافعي ) :( وهو اول ال مهور. انظر2)

 (.70 3والن م الوهاج للدميري ) ، (367 5للنووي )

 (.348 5) األوسط في السنن واس ماع واالختال  البن المنذر :( انظر3)

والروياني في بحر  ، (298 13) الحاوي ال بير( ح ار الماوردي في 4)

 (.566 2المذهب )

 (.329 2التلخيص الحبير البن ح ر ) :( انظر5)

 (.261 5والم موع للنووي ) ، (154 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.119 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )7)

والن م الوهاج للدميري  ، (262-261 5الم موع للنووي ) :( انظر8)

(3 70.) 

باب اول ، ‘ تاب أصحاب النبي  ، (9 5( أخر ه البخاري في صحيحه )9)

 (. 3675برام ) ، لو  نت متخذا  خليال (())‘:النبي 

 (.71 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر10)



 لذي ترغب في أن يظهر هنا.على النص ا 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

878 

ن اب قوله ألن  ًأي عدن ال نابدة لغس اأناه ل ي   فاألصاح ،ولاو استشاهد ج 

 ،لدم ياسدله النبدي ف ،اتدل يدوم أحدد وهدو  ندب (1)¢حنظلة بدن الراهدب

فدددي  (3)والحدددا م (2)روار ابدددن حبدددان ((رأيدددت المالئ دددة تاسدددله)) وادددال

ألن  ًاسددلي   (4)والثدداني ،فلددو  ددان وا بددا  لددم يسددقط يال بفعلنددا ،صددحيحهما

وهددذا الاسددل  ددان وا بددا   ،الشددهادو ينمددا تددؤثر فددي غ سددل  و ددب بددالموت

وال خددال  أندده ال  ،(5)ة غسددل المددوتوال خددال  أندده ال ياسددل بني دد ،ابلدده

ى صدل  ولنا و ه أنده ي   (6)اال في شرح المهذب ،وين غسلنار ،صلى عليهي  

ألن ال نابددة  ًال ي ددير (7)اددال ابددن العمدداد ،في ددير هنددا ،علددى  ددل شددهيد

ألنهدا  ًأي و وبدا   وأنه تزال نجاسته غير الادم قوله .مانعة من الصحة

سطددالا النهددي عددن  ًيحددرم ي التهددا والثدداني ،ليسددت مددن آثددار الشددهادو

ويال  ،فدال تد ال ،أدى ي التها يلدى ي الدة أثدر الشدهادو ين والثالث ،غسله

أن الن اسددة األ نبيددة  ددالبول والعددذرو ي ددب  ومددراد المصددن  ،(8)فتدد ال

وليس المدراد الح دم علدى  ،ي التها سوار ل م من ي التها ي الة الدم أم ال

                                                           

المعرو  باسيل  ، الراهب األنصاري األوسي ( حنظلة بن أبي عامر1)

واال: حنظلة  ، اتله أبو سفيان بن حرب ، ا تل يوم أحد شهيدا   ، المالئ ة

االستيعاب في  :يعني بابنه حنظلة المقتول ببدر: وايل غير ذل . انظر ، بحنظلة

ة البن واسصابة في معرفة الصحاب ، (380 1معرفة األصحاب للقرطبي )

 (.119 2ح ر )

باب ذ ر حنظلة بن أبي عامر غسيل  ، (496 15( صحيا ابن حبان )2)

التعليقات الحسان على  :انظر ، وحسنه األلباني ، (7025برام ) ، المالئ ة

 (.6986برام ) ، (136 10صحيا ابن حبان )

 (.4917برام ) ، (225 3( المستدر  على الصحيحين )3)

 ، (157 5فتا الع ي  للرافعي ) :وابن أبى هريرو. انظر( اال به ابن سريج 4)

 (.73 3والن م الوهاج للدميري )

 (.73 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 (.263 5( الم موع للنووي )6)

 ."مخطوط"أ[245 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]7)

والرافعي في فتا  ، (380 2( ح ى األو ه الثالثة الا الي في الوسيط )8)

 (.120 2والنووي في روضة الطالبين ) ، (157 5الع ي  )
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لمدا  ًأي اسدتحبابا   ن فاي ثياباه الملطخاة بالادمكف اوي   قولاه .الددم باسبقدار

فدي  ر دل بسدهم   يمدر  )) اال ،¢بسند صحيا عن  ابر (1)أبو داودروى 

 .((ونحدن مدر رسدول ه  ،درج فدي ثيابده  مدا هدوفدأ   ،فمدات ،صدرر

ا  قولااه اات  فااإن لاام يكاان ثوبااه سااابغا أي ي ددب يتمامدده يلددى تمددام ال فددن  مم 

  .و انت هي ال فن ،بها يف ن  انت ثيابه ساباة ا تف ،الوا ب

 

                                                           

برام  ، باب في الشهيد ياسل ،  تاب ال نائ  ، (195 3( سنن أبي داود )1)

برام  ، (284 2صحيا سنن أبي داود ) :وحسنه األلباني. انظر ، (3133)

(3133.) 
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  فصل ]دفن الميت[

رمة حفظ ح   يعني أن فائدو الدفن ،أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع

ضددر علددى و دده فلددو و   ،ض السددباع لددهالميددت بسددتر الرائحددة ومنددر تعددر  

عددل عليدده أح ددار  ثيددرو أو تددراب ونحددور ممددا ي ددتم رائحتدده األرض و   

أنده ال ي فدي  في  تاب السدراة (1)ففي  وائدر ،ويحرسه عن نبش السباع

 قولاه .أنده ي فدي عن فتاوى الباوي (2)ونقل الرافعي ،تعذر الحفريال يذا 

 )) ادال يدوم أحدد ألن النبدي  ًويندب أن يوسع ويعمق قامةا وبساطةا 

وألبدي  ،وصدححه الترمدذي (3)روار األربعة ((احفروا وأوسعوا وأعمقوا

ر مدن أوِسد أوصدى الحدافر فدي  ندا و أن النبدي ))بسند صحيا (4)داود

أن يعمدق لدده ))وأوصدى عمدر ، ((ر مدن ابدل رأسدهأوِسد ،ابدل ر ليده

اامددة  والمددراد ،(6)وابددن المنددذر (5)أخر دده ابددن أبددي شدديبة ((اامددة  وبسددطة  

وهي أربدر أذرع ونصد  عندد  ،بسط يدر مرفوعةييقوم و ،معتدل   ر ل  

و دد م المحدداملي  (8)اددال السددب ي ،(7) مددا االدده فددي الروضددة ،ال مهددور

                                                           

 (.153 10( روضة الطالبين للنووي )1)

برام  ، باب في تعميق القبر ،  تاب ال نائ  ، (214 3اود )( سنن أبي د2)

باب ما يستحب من توسير  ،  تاب ال نائ  ، (81 4وسنن النسائي ) ، (3215)

باب ما  ار في دفن  ، (213 4وسنن الترمذي ) ، (2011برام ) ، القبر

باب ما  ،  تاب ال نائ  ، (497 1وسنن ابن ما ه ) ، (1713برام ) ، الشهدار

 (.1560برام ) ،  ار في حفر القبر

 (. 248 11( الع ي  شرح الو ي  للرافعي )3)

برام  ، باب في ا تناب الشبهات ،  تاب البيوع ، (244 3( سنن أبي داود )4)

برام  ، (335 2صحيا سنن أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (3332)

(3332.) 

برام  ، ب ما االوا في يعماا القبربا ، (16 3( مصن  ابن أبي شيبة )5)

(11663.) 

واال ابن الملقن في  ، (370 2( اسشرا  على مذاهب العلمار البن المنذر )6)

 باير يسناد."االشرا "هذا األثر ذ رر ابن المنذر في :(387 5البدر المنير )

 (.132 2( روضة الطالبين للنووي )7)

 مينة الحربي.تحقيق  أ ، (665 1( االبتهاج للسب ي )8)
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يذا  ،وفيده نظدر ،وغلطه في الداائق ،والرافعي أنها ثالث أذرع ونص 

نظرندددا يلدددى الدددذراع المعروفدددة واامدددة النددداس اليدددوم والتعميدددق بدددالعين 

ألنده الدذي  ًواللحاد أفضال مان الشاق إن صالبت األرض قوله .المهملة

  .ن الشقف ن  انت األرض رخوو تعي   ،(1)روار مسلم فعل لرسول ه 

 ،وأصدله الميدل ،لحددت وألحددت يقدال ،اللحد بفدتا الدالم وضدمها  فائدة

 ،وهو أن يحفر في أسفل حائط القبر يلى ناحية القبلة حفدرو تسدر الميدت

ويبندى  انبدار ويوضدر  ،بفتا الشين أن يحفر وسط القبر  دالنهر ق  والش  

أي ويوضااع رأساااه عناااد رجااال القبااار  قولاااه .(2)الميددت بينهمدددا ويسدددق 

 مددا روار  ،عددل بددالنبي ألنده ف   ًبال رأسااه برفااق  ماان قِ  ويساال   ،مدؤخرر

أي  ويدخلاه القبار الرجاال قولاه .(3)¢من حديث ابن عبداس الشافعي 

عدن تصدحيا  (4)وفدي المهمدات ،ألنهدم أادوى ًر ال   ان الميت أو امرأو

وفدددي  ،أن الر دددال أولدددى بددددفن المدددرأو مدددن النسدددار بدددال خدددال  تنبيدددهال

ومددن  ،تحمددل المددرأو مددن الماتسددل يلددى ال نددا و عددن األمددل (5)ال فايددة

أي مدن  وأولهم األحق بالصاالة قوله .ال نا و يلى من في القبر النسار

مقدددم علددى األفقدده فددي  ألن األسددن   ًحيددث القددرب ال مددن حيددث الصددفات

فدي  قددم علدى األسدن  واألفقده أي األعلدم ب دخدال الميدت القبدر م   ،الصالو

 كااون اماارأةا تإل أن  قلاات ،(6)واتفقددوا عليدده ،الدددفن نددص عليدده الشددافعي

ألنده ينظدر يلدى مدا ال ينظدر يليده  ًوهللا أعلام ،فأولهم الازوج ،مزوجة

وبعددد  ،وفددي غيددر الم و ددة ،همددا سددوار وايددل ،يقدددم األب وايددل ،غيددرر

                                                           

باب في اللحد ونصب اللبن على  ،  تاب ال نائ  ، (280 4( صحيا مسلم )1)

اال في مرضه الذي  ، ¢ولفظه أن سعد بن أبي وااص ، (966برام ) ، الميت

 ما صنر برسول ه  ، وانصبوا علي اللبن نصبا ، الحدوا لي لحدا))هل  فيه:

.))‘ 

 (.164 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر2)

وضعفه األلباني في  ، (600برام ) ، باب الدفن ، (95 2( مسند الشافعي )3)

 (.1705برام ) ، (534 1تحقيقه لمش او الصابيا للتبري ي )

 (.499 3( المهمات لدسنوي )4)

 (.131 5(  فاية النبيه البن الرفعة )5)

 (.290 5الم موع للنووي ) :( انظر6)
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 ،ف ن لم ي ن للمرأو ذا رحم محدرم ،قدم المحارم  ما في الصالوال وج ي  

وأهدل  ،فذووا األرحام الذين ليسوا محدارم ،فالخصيان األ انب ،فعبدها

أي الددذي يدددخل الميددت  ويكونااون وتااراا  قولااه .(1)الصددالح مددن األ انددب

 ًخمسة [أ96ب ويال فثالثة أو] ،ف ن استقل به واحد  الطفل فذا  ،ابرر

 قولاااه .(3)وخمسدددة (2)ثالثدددة ألنددده ورد فدددي العددددد الدددذين دفندددوا النبدددي 

والددفن  ،لنقدل الخلد  عدن السدل  ًفي اللحد على يمينه للقبلة ويوضع

وأمددا الوضددر علددى  ،مسددتحب (4)وايددل ،يلددى القبلددة وا ددب عنددد ال مهددور

وشدرح  (6)والروضدة (5)فالم  وم به فدي الشدرح الصداير ،ال نب األيمن

 وعلدى األول ،أنده حدتم عدن النهايدة (8)وفدي المهمدات ،أنه سنة (7)المهذب

أي  ويساند وجهاه إلاى جاداره قولاه .اليسار مسدتقبال  ي رر وضعه على 

أي  ونحوهااا وظهااره بلبنااة   ،و ددذا ر ددالر حتددى ال ين ددب ، دددار اللحددد

أي وت ددون  فااتح اللحااد بلاابن سااد  وي   قولااه ،حتددى ال يسددتلقي علددى افددار
                                                           

 (.133 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 ، باب  م يدخل القبر ،  تاب ال نائ  ، (213 3( أخر ه أبو داود في سننه )2)

 ، والفضل ، علي‘ َغس َل رسول ه ))اال:¢ ولفظه عن عامر ، (3209برام )

صحيا سنن  :وصححه األلباني. انظر ، وهم أدخلور ابرر(( ، وأسامة بن  يد

 (.3209برام )  ،(302 2أبي داود )

باب الميت  ،  تاب ال نائ  ، (87 4( أخر ه البيهقي في السنن ال برى )3)

 ، (7044برام ) ، يدخله ابرر الر ال ومن ي ون منهم أفقه وأارب بالميت رحما  

علي بن ‘:  ان الذين ن لوا في ابر رسول ه "اال: ƒعن ابن عباس  :ولفظه

‘ ثم بن العباس , وشقران مولى رسول ه أبي طالب , والفضل بن العباس , وا

يا علي أنشد  ه وحظنا ¢: , واد اال أوس بن خولي: لعلي بن أبي طالب "٪

اال الشي : وشقران "ان ل فن ل مر القوم ف انوا خمسة"فقال له:‘ من رسول ه 

 لقبه شقران.‘ هو صالا مولى رسول ه 

روضة الطالبين للنووي  :الم رد". انظر"( االه القاضي أبو الطيب في  تابه4)

(2 135.) 

 مخطوط".  "ب[38 2( الشرح الصاير للرافعي ]5)

 (.135 2( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.239 5( الم موع للنووي )7)

 (.501 2( المهمات لدسنوي )8)
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 .ويسددد الفددرج ،(1)تسددر واللبنددات التددي وضددعت فددي ابددر النبددي  ،اائمددة

وي دون ذلد   ،أي بيديده  ميعدا   تارابويحثوا من دنا ثالث حثيات  قوله

 أن النبدي ))¢عدن أبدي هريدرو (2)ةلمدا روى ابدن ما د ًمدن ابدل رأسده

وألن فيه تع يال  للدفن  ،(3)ويسنادر  يد ((حثى من ابل رأس الميت ثالثا  

يسدتحب ذلد  ل دل مدن  (4)وفدي ال فايدة ،ومشار ة في القيام بهذا الفدرض

 ادال¢ عن أبدي أمامدة (5)البيهقيوروى  ،وهو شامل للبعيد ،حضر الدفن

 ،تددوفي ر ددل فلددم تصددب لدده حسددنة يال ثددالث حثيددات حثاهددا فددي ابددر  ))

حثى يحثدو  وفي تعبير المصن  يشارو يلى أنه يقال ،((فافرت له ذنوبه

ثاام يهااال  قولااه .أو يحثددي بددالواو واليددار حثددوا وحثيددا وحثددوات وحثيددات

ألنه أبعدد عدن  ًألنها أسرع واستحب الحثي أوال   ًأي يصب بالمساحي

ويرفع القبار شابراا  قوله .وعن تأذي الحاضرين بالابار ،واوع اللبنات

أن تساطيحه  لصحيحا [ب80 أ]و قوله .عر  في ار ويحترملي   أي فقط

وأبدي ب در  ألنده الدذي فعلده الصدحابة بقبدر النبدي  ًأولى من تسانيمه

سددطا ابددر  وروي أندده  ،وصددححه (7)والحددا م (6)وعمددر روار أبددو داود

أي  ول يدفن اثناان فاي قبار قوله .التسنيم أفضل (1)وايل ،(8)ابنه يبراهيم

                                                           

باب ما  ار في حفر ابر  ، (252 7( أخر ه البيهقي في دالئل النبوو )1)

 .   ‘رسول ه 

باب ما  ار في حثو التراب في  ،  تاب ال نائ  ، (499 1( سنن ابن ما ة )2)

صحيا سنن ابن ما ة  :انظر ، وصححه األلباني ، (1565برام ) ، القبر

 (.   1281برام ) ، (35 2)

 (.   304 2التلخيص الحبير البن ح ر ) :( انظر3)

 (.143 5(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

باب يهالة التراب في  ،  تاب ال نائ  ، (575 3ال برى للبيهقي ) ( السنن5)

 وهذا مواو  حسن في هذا الباب.  :واال ، (6731برام ) ، القبر بالمساحي

برام  ، باب في تسوية القبر ،  تاب ال نائ  ، (215 3( سنن أبي داود )6)

برام  ، (263 1ضعي  سنن أبي داود ) :انظر ، وضعفه األلباني ، (3220)

(3220.) 

 (.1368برام ) ،  تاب ال نائ  ، (524 1( المستدر  على الصحيحين )7)

 (.311 1( ذ رر الشافعي في األم )8)
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يحدرم دفدن  .نعدم ،ال ي دو  وفي و ه ،(2) ما   م به الرافعي ،استحبابا  

فلدو حفدرر فو دد العظدام أعداد  ،ميت في موضر ميدت حتدى يبلدى األول

العظدام فد ن فدرغ مدن الحفدر وظهدر فيده شدير مدن  ،القبر ولم يتم حفرر

 قولاه .(3) عل في  نب القبر ويدفن الثاني معه نقل عن الدنص ا  أن ي  

 بأن  ثروا وعسر يفراد  ل ميت بقبر أو لم يو دد يال  فدن   إل لضرورة

 دان ي مدر بدين الدر لين مدن  أنده ¢ عن  دابر (4)ففي البخاري ،واحد

ف ذا أشير  ؟((أيهم أ ثر أخذا  للقرآن)) ثم يقول ،واحد اتلى أحد في ثوب  

وال ي مر بين الر ال والنسار يال عند شددو  ،يلى أحدهما ادمه في اللحد

بأنده علدى  (5)وصرح في شرح المهدذب ،الحا ة وانتهائها يلى الضرورو

أنده ال يمندر  ل ن في شدرح التع يد  لمؤلفده ،وأطلق ذل  ،سبيل التحريم

وفدي  ،مت دهوهو  (6)اال في المهمات ،يذا  ان بينهما محرمية أو  و ية

فدد ذا  ،التصددريا بدده يذا  ددان بينهمددا  و يددة عددن التتمددة (7)شددرح المنهدداج

و دذا بدين  ، مر بين اثنين  عدل بدين الر دل والمدرأو حدا   مدن تدراب

 فيقادم أفضالهما قولاه .(8)الر لين أو المرأتين على الصحيا من  وائدر

 فيقدددم الر ددل ثددم الصددبي ثددم الخنثددى ثددم ،للحددديث ًأي يلددى  دددار اللحددد

واألم علددى  ،وين  ددان االبددن أفضددل ،ويقدددم األب علددى االبددن ،المددرأو

أي ي درر  ول يوطاأ ول يجلس علاى قبار   قوله .واالبن على األم ،البنت

                                                                                                                                                             

الم موع للنووي  :( وهو اول علي بن أبي هريرو من الشافعية. انظر1)

(5 297.) 

 (.243 5( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.284 5لنووي )الم موع ل :( نقله النووي عن النص. انظر3)

برام  ، باب من يقدم في اللحد ،  تاب ال نائ  ، (92 2( صحيا البخاري )4)

(1347.) 

 (.284 5( الم موع للنووي )5)

 (.506 3( المهمات لدسنوي )6)

 لم أا  عليه.( 7)

 (.139 2( روضة الطالبين للنووي )8)
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 ،((وال تصدلوا يليهدا ،ال ت لسوا علدى القبدور))(1)ففي صحيا مسلم ،ذل 

 (3)ادال الشدافعي فدي األم ،وصدححه ،النهي عن الوطر (2)وروى الترمذي

ل يلدى ابدر أن يطأ القبر وي لس عليه أو يب ي عليده يال أن ال يِصدأ رر 

 ،وينباي حينئذ خلر نعليده .انتهى ،فيسن ذل  ،ميته يال بوطئ ابر غيرر

عددن  (5)وفددي شددرح مسددلم ،(4)االدده فددي ال فايددة ، مددا أشددار يليدده المدداوردي

 ،(7)والمحاملي (6)وهو ظاهر عبارو المهذب ،تحريم  مير ذل  األصحاب

وفسددر  ،اس مدداع علددى تحددريم الحدددث علددى القبددر (8)ح ددى الدددميريبددل 

ا  قولاه .بعضهم ال لوس به  .احترامدا  لده ويقارب زائاره كقرباه مناه حياا

 تب ي على صبي لها واد مر على امرأو   ،لقوله  ؛والتعزية سنة قوله

أيضدددا  علدددى  (10)واتفقدددا ،(9)الحدددديث متفدددق عليددده ((اتقدددي ه واصدددبري))

و ل شدير  ،أن ا ما أخذ وله ما أعطى)) سحدى بناته يرسال النبي 

                                                           

باب النهي عن ال لوس على  ،  تاب ال نائ  ، (284 4( صحيا مسلم )1)

 (.972برام ) ، القبر والصالو عليه

 ، باب ما  ار في  راهية ت صيص القبور ، (359 3( سنن الترمذي )2)

وصححه  ، هذا حديث حسن صحيا":"واال ، (1052برام ) ، وال تابة عليها

 (.1052برام ) ، (537 1صحيا سنن الترمذي ) :األلباني. انظر

 (.316 1) ( األم للشافعي3)

 (.167 5(  فاية النبيه البن الرفعة )4)

 (.284 4( شرح النووي على مسلم )5)

 (.259 1( المهذب للشيرا ي )6)

 (.312 5الم موع للنووي ) :( االه المحاملي في المقنر. انظر7)

 (.83 3( الن م الوهاج للدميري )8)

باب اول الر ل للمرأو عند  ،  تاب ال نائ  ، (73 2( صحيا البخاري )9)

 ،  تاب ال نائ  ، (637 4وصحيا مسلم ) ، (1252برام ) ، القبر: اصبري

 (.926برام ) ، باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة

يعذب »‘: باب اول النبي  ،  تاب ال نائ  ، (79 2( صحيا البخاري )10)

 ، (1284برام ) "، هيذا  ان النوح من سنت« الميت ببعض ب ار أهله عليه

برام  ، باب الب ار على الميت ،  تاب ال نائ  ، (239 4وصحيا مسلم )

(923.) 
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مددن )) اددال وروي أندده  ،((فلتصددبر ولتحتسددب ،عندددر بأ ددل مسددمى

التصبير على  والتع ية ،(1)روار الترمذي ((فله مثل أ رر ،ع ى مصابا  

 قولاه .بالمدد الصدبر والعد ار ،(2)المصيبة بذ ر مدا وعدد ه مدن الثدواب

 مدددا االددده  ،وهدددو األحسدددن ،أي يمدددا ابلددده ويمدددا بعددددر قبااال دفناااه وبعاااده

فيختدار  ،يال أن يدرى مدنهم   عدا  شدديدا   (4)اال فدي الروضدة ،(3)الرافعي

ى  ،أي تقريبدددا  يذا  دددان المعددد ي ثالثاااة أياااام قولاااه .تقدددديمها والمعددد َّ

والاالب س ونه فدي  ،ألن المراد بهما تس ين القلب المصاب ًحاضرين

 ،ال أمددد لهددا (6)وايددل ،(5)ألندده ت ديددد للحدد ن ًبعدددها ددرر وي   ،هددذر المدددو

 مدا  د م  ،وابتدار الثالثة من حين الدفن ،يفوت بتمام يوم الدفن (7)وايل

 ،بأندده مددن حددين المددوت (9)و دد م المدداوردي ،(8)بدده فددي شددرح المهددذب

ى غائبددا  امتددد يلددى ي والمعدد   فلددو  ددان المعدد    ،(10)وصددححه الخددوار مي

 .(11)امتددادها ثالثدا  بعدد الحضدور والظداهر ،الطبرياال المحب  ،القدوم

أجاارك وأحساان  [ب96 ب] أعظاام هللا) ويعاازي المساالم بالمساالم قولااه

                                                           

برام  ، ( باب ما  ار في أ ر من ع ى مصابا  377 3( سنن الترمذي )1)

برام  ، ، (110 1ضعي  سنن الترمذي ) :انظر ، وضعفه األلباني ، (1073)

(1073.) 

 (.169 5لرفعة ) فاية النبيه البن ا :( انظر2)

 (.252 5( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.144 2( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.306 5الم موع للنووي ) :( انظر5)

نهاية المطلب لل ويني  :( نقله ال ويني عن ابن القاص في التلخيص. انظر6)

(3 70.) 

الهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي  :( ح ار الخوار مي و ها  آخر. انظر7)

(20 200.) 

 (.306 5( الم موع للنووي )8)

 (.126 3للماوردي ) الحاوي ال بير( 9)

 (.200 20الهداية يلى أوهام ال فاية لدسنوي ) :( انظر10)

 (.167 1 فاية األخيار للحصني ) :( انظر11)
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والبددارو بدالحي  ،الدعار للميت والحدي المقصود ،(ك وغفر لميتكءعزا

 وايددل ،ألندده أحددوج ًيبدددأ بالميددت وايددل ،ألندده المخاطددب ًهددو المشددهور

ضدر أهدل بيدت خبمدا ورد مدن تع يدة الويسدتحب أن يبددأ ابلده  ،(1)يتخير

 ،وخلفا  من  ل هالد  ،ين في ه ع ار من  ل مصيبة )) رسول ه 

درم  ،وييار فار وا ،فباا فثقوا ،ودر ا  من  ل فائت ف ن المصداب مدن ح 

 .م بالتشدديدوهو أفصا من عظ   ،معنار  عله عظيما   موأعظَ  ،(2)((الثواب

 ،"أعظام هللا أجارك وصابرك"أي ويع ي المسلم بال افر  وبالكافر قوله

ألن  ً"وغفر لميتد " وال تقول ،"خل  علي أو" (3)وفي مختصر الم ني

غفاار هللا "بالمساالم أي الددذمي  والكااافر قولااه .االسددتافار لل ددافر حددرام

ألنده ال أ در  ً"أعظدم ه أ در " أي وال يقدول "لميتك وأحسان عازاك

وي دو  تع يدة  ،للميدت تقدديما  للمسدلم علدى ال دافرفبدأ هندا بالددعار  ،له

وال نقدددص  ،أخلددد  ه عليددد " فيقدددال ،ال دددافر بال دددافر يذا  اندددا ذميدددين

أن المختددار  (4)واددال فددي شددرح المهددذب ،لت ثددر ال  يددة اددالوا ،"عدددو 

ويجاوز البكااء علياه قبال الماوت  قولاه .ألنه دعدار ببقدار ال دافر ًتر ه

 ((وهو ي ود بنفسده ،ب ى على ولدر يبراهيم))ألن رسول ه  ًوبعده

 ،((ب ددى فددي دفددن بنتدده أن النبددي )) (6)وروى البخدداري ،(5)متفددق عليدده

                                                           

 (.306 5الم موع للنووي ) :( ح ى السرخسي هذر األو ه الثالثة. انظر1)

هذا حديث  :واال ، (4391برام ) ، (59 3( أخر ه الحا م في المستدر  )2)

 ، (99 4وأخر ه البيهقي في السنن ال برى ) ، ولم يخر ار ، صحيا اسسناد

باب ما يقول في التع ية من الترحم على الميت والدعار له  ،  تاب ال نائ 

سلسلة  :انظر ، موضوع :ال األلبانيوا ، (7091برام ) ، ولمن خل 

 (. 5384برام ) ، (642 11األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها )

 (.134 8( مختصر الم ني )3)

 (.306 5( الم موع للنووي )4)

ينا ب  ))‘:باب اول النبي  ،  تاب ال نائ  ، (83 2( صحيا البخاري )5)

 ،  تاب الفضائل ، (414 7وصحيا مسلم ) ، (1303برام ) ، لمح ونون((

 (. 2315برام ) ، الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذل ‘ باب رحمته 

باب }و ان أمر ه ادرا  ،  تاب القدر ، (123 8( صحيا البخاري )6)

 (.6602برام ) ، مقدورا{
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 ،أن الب ار بعد الموت خال  األولى عن ال مهور (1)وفي شرح المهذب

ومددا  اددالوا ،((فدد ذا و بددت فددال تب ددين با يددة )) لقولدده  ًم ددرور وايددل

 (3)وأبددو داود (2)روار مالدد  (( مددات يذا )) اددال ؟الو ددوب يددا رسددول ه

 ويحارم النادب بتعدياد شامائله قولاه .والب دار ي مدد ويقصدر ،(4)وغيرهما

مددا مددن ميددت يمددوت  )) لقولدده  ًواشدد اعار وا نفددار واسددندار  مدا يقددال

وا ددبالر واسدندار أو نحدو ذلدد  يال و دل بده مل ددان  فيقدول ،فيقدوم بدا يهم

  .(5)حسنه الترمذي ؟((أه ذا  نت  انههيل

 ،(6)ب ى عليه وعدد محاسنه بندبده نددبا   ندب الميت اال ال وهري  فائدة

 .(7)مثل الل   عن أبدي عبيددو ،الضرب ب مر اليد في الصدر اللم  واال

لدم تتدب تقدام يدوم القيامدة  النائحدة يذا))لقولده  ًأي يحرم والنوح قوله

 والنددوح ،(8)روار مسدلم ((ودرع مدن  ددرب ،وعليهدا سددربال مدن اطددران

والجازع بضارب  قولاه .(9)االده فدي شدرح المهدذب ،رفر الصوت بالندب

                                                           

 (.307 5( الم موع للنووي )1)

 ، باب النهي عن الب ار على الميت ،  تاب ال نائ  ، (233 1( موطأ مال  )2)

 (.36برام )

باب في فضل من مات في  ،  تاب ال نائ  ، (188 3( سنن أبي داود )3)

صحيا سنن أبي داود  :وصححه األلباني. انظر ، (3111برام ) ، الطاعون

 (.3111برام ) ، (277 2)

الب ار  باب النهي عن ،  تاب ال نائ  ، (13 4( أخر ه النسائي في سننه )4)

برام  ، (461 7وابن حبان في صحيحه ) ، (1846برام ) ، على الميت

 (.1300برام ) ، (503 1والحا م في المستدر  على الصحيحين ) ، (3189)

باب ما  ار  ، (317 3سنن الترمذي ) :حديث حسن غريب. انظر :( واال5)

صحيا  :انظروحسنه األلباني.  ، (1003برام ) ، في  راهية الب ار على الميت

 (.1003برام ) ، (512 1سنن الترمذي )

 ندب".:"مادو ، (223 1( الصحاح لل وهري )6)

 له ".:"مادو ، (895 3( المصدر السابق )7)

برام  ، باب التشديد في النياحة ،  تاب ال نائ  ، (249 4( صحيا مسلم )8)

(934.) 

 (.307 5( الم موع للنووي )9)
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 لقولدده  ًأي  نشددر الشددعر وشددق الثددوب وضددرب الخددد ونحااوه صاادر  

 ((ليس منا من ضرب الخدود وشدق ال يدوب ودعدا بددعوى ال اهليدة))

 ًف ن وار شير من ذل  لم يعذب الميت به يال يذا أوصدى ،(1)متفق عليه

 .  ( 2) {خلمل حل جل مك لك} لقوله تعالى

  هذه مسائل منثورة قلت

نفس الميت معلقة بدينه حتى )) لقوله  ًيبادر بقضاء دين الميت

 [أ81 أو] (5)والحا م (4)وصححه ابن حبان(3)حسنه الترمذي ((ى عنهقضَ ي  

مات ودرعه مرهون عند  في ال الم على أنه  (6)اال الماوردي

خل  تر ة يتعلق بها أن نفس الميت ينما ت ون مرهونة يذا لم ت   يهودي

ف ن لم ي ن في  ،الحتمال التل  ًستحب المبادروومر ذل  ي   ،الدين

 ،ر أن يحللور ويحتالوا به عليهرالتر ة  نس الدين سأل الولي غرما

يلى وصول الثواب  أي مسارعة ووصيته قوله .(7)نص عليه الشافعي

أي في  ويكره تمني الموت لضر نزل به قوله .له والبر للموصى له

                                                           

باب: ليس منا من شق  ،  تاب ال نائ  ، (81 2( صحيا البخاري )1)

باب  ،  تاب اسيمان ، (178 2وصحيا مسلم ) ، (1294برام ) ، ال يوب

 (.103برام ) ، تحريم ضرب الخدود وشق ال يوب والدعار بدعوى ال اهلية

 .164سورو األنعام ( 2)

نفس المؤمن ))أنه اال:‘ باب ما  ار عن النبي  ، (381 3( سنن الترمذي )3)

 :وصححه األلباني. انظر ، (1078برام ) ، لقة بدينه حتى يقضى عنه((مع

 (.1078برام ) ، (547 1صحيا سنن الترمذي )

باب ذ ر العلة التي من أ لها  ان ال يصلي  ، (331 7( صحيا ابن حبان )4)

 (.3061برام ) ، على من عليه دين يذا مات‘ النبي 

 (.2219برام ) ، (32 2( المستدر  على الصحيحين )5)

 (.5 6للماوردي ) الحاوي ال بير( 6)

 (.318 1( األم للشافعي )7)
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ال يتمنين أحد م الموت لضر )) (1)ففي الصحيحين ،بدنه أو ضيق دنيار

اللهم أحيني ما  انت الحياو خيرا  لي  فليقل ،ف ن  ان البد فاعال   ،أصابه

أي ال للخو   لفتنة دين  ل  قوله .((وتوفني يذا  انت الوفاو خيرا  لي

واألحسن أن يدعو بما في  ،ف نه ال ي رر ،لفساد ال مان ًعلى دينه

ف ن ه لم يضر دار  ،تداووا )) لقوله  ًسن التداويوي   قوله .الحديث

 (3)وابن حبان (2)وصححه الترمذي ((يال وضر له دوار غير الهرم

االه في شرح  ،فهو فضيلة ،ف ن تر  التداوي تو ال   ،(4)والحا م

 ،أي ي رار المريض على الدوار ويكره إكراهه عليه قوله .(5)المهذب

ف ن ه  ،ال ت رهوا مرضا م على الطعام )) لقوله  ًو ذل  الطعام

ويجوز  قوله .(7)وصححه الحا م ،(6)حسنه الترمذي ((يطعمهم ويسقيهم

عثمان ل اب  ))ألنه  تقبيل وجههأي  أصداائه  ألهل الميت ونحوهم

وفي  ،(2)والحا م(1)وابن حبان(8)صححه الترمذي ((بن مظعون بعد موته

                                                           

 ، باب تمني المريض الموت ،  تاب المرضى ، (121 7( صحيا البخاري )1)

 تاب الذ ر والدعار والتوبة  ، (278 8وصحيا مسلم ) ، (5671برام )

 (.2680برام ) ، باب  راهة تمني الموت لضر ن ل به ، واالستافار

باب ما  ار  ، (383 4سنن الترمذي ) :انظر ، حديث حسن صحيا :( اال2)

صحيا  :وصححه األلباني. انظر ، (2038برام ) ، في الدوار والحث عليه

 (.2038برام ) ، (397 2سنن الترمذي )

باب ذ ر األمر بالتداوي يذ  ،  تاب الطب ، (426 13( صحيا ابن حبان )3)

 (. 6061برام ) ، ار يال خلق له دوار خال شيئينه  ل وعال لم يخلق د

 (.8206برام ) ، (441 4( المستدر  على الصحيحين )4)

 (.106 5( الم موع للنووي )5)

باب ما  ار ال  ، (384 4سنن الترمذي ) :انظر ، حديث حسن غريب :( اال6)

وصححه األلباني.  ، (2040برام ) ، ت رهوا مرضا م على الطعام والشراب

 (.2040برام ) ، (397 2صحيا سنن الترمذي ) :انظر

 (.1296برام ) ، (501 1( المستدر  على الصحيحين )7)

باب ما  ار  ، (305 3سنن الترمذي ) :انظر ، حديث حسن صحيا :( اال8)

صحيا سنن  :وصححه األلباني. انظر ، (989برام ) ، في تقبيل الميت

 (.989رام )ب ، (504 1الترمذي )
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واال الروياني  ،بعد موته ل و ه النبي اب   أن أباب ر  (3)الصحيا

وي و   ،ينباي أن يندب لدهل (5)اال السب ي ،يستحب ذل  (4)في البحر

ول بأس باإلعالم بموته  قوله .وال يقصر ال وا  عليهم ،لايرهم

أفال ))في الذي توفي ليال   لقوله  ًأي  االستافار له للصالة وغيرها

وعلى ذل  يعمل نعيه الن اشي  ،(6)روار البخاري (( نتم آذنتموني به

 ،(7)¢وابن رواحة¢ و يد بن حارثة¢ ونعيه  عفر بن أبي طالب ،للناس

 وايل ،أل ل الصالو ًباستحباب اسعالم (8)وصرح في شرح المهذب

ستحب في الاريب دون ي   وايل ، رر مطلقا  ي   (9)وايل ،مطلقا  ستحب ي  

¢ لما روى حذيفة ًأي ف نه م رور بخالف نعي الجاهلية قوله .(10)غيرر

صححه  (( ينهى عن النْعي ))[أ97 ب] سمعت رسول ه 

نعار يذا أخبر بموته نعيا  بس ون  يقال ،خبر الموت والنعي ،(11)الترمذي
                                                                                                                                                             

ولم أ د من ع ار يلى ابن حبان  ، ( لم أا  عليه عند ابن حبان في صحيحه1)

 (. 12 2سوى ابن الملقن في تحفة المحتاج )

 (.1334برام ) ، (514 1( المستدر  على الصحيحين )2)

 ، ووفاته‘ باب مرض النبي  ،  تاب الماا ي ، (14 6( صحيا البخاري )3)

 (.4455برام )

  أا  عليه.لم ( 4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (694 1( االبتهاج للسب ي )5)

باب  نس المس د والتقاط  ،  تاب الصالو ، (99 1( صحيا البخاري )6)

وأخر ه مسلم أيضا  في صحيحه  ، (458برام ) ، الخرا والقذى والعيدان

 (.956برام ) ، باب الصالو على القبر ،  تاب ال نائ  ، (272 4)

 ، باب النهي عن الب ار على الميت ،  تاب ال نائ  ، (14 4النسائي ) ( سنن7)

برام  ، (14 2صحيا سنن النسائي ) :وصححه األلباني. انظر ، (1847برام )

(1846.) 

 (.216 5( الم موع للنووي )8)

 (.613 5( ح ار الدميري في الن م الوهاج )9)

 (.522 2( ح ار الروياني في بحر المذهب )10)

 ، (986برام ) ، باب ما  ار في  راهية النعي ، (304 3نن الترمذي )( س11)

 (.986برام ) ، (503 1صحيا سنن الترمذي ) :وحسنه األلباني. انظر
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و انت ال اهلية يذا مات فيهم رئيس  ،وتشديد اليارالعين ونعيا ب سرها 

بعثوا را با  فرسا  يلى القبائل ينادي بموته ذا را  لما فيه من المنااب 

أي  معرفة  ول ينظر الغاسل من بدنه إل قدر الحاجة قوله .والمفاخر

ألن العورو حرام النظر يليها ومسها باير  ًمن غير العورةالماسول 

 وايل ،فنظرر يليه م رور ،العورو مما ال يحتاج يليه وأما غير ،حائل

وح م المس  ،في رر له النظر يال لضرورو ،وأما المعين ،خال  األولى

 قوله .فيستحب أن ال يمس الااسل سائر بدنه يال بخراة ،ح م النظر

م لعدم المار م  ف ذا ي   ،اياسا  على غسل ال نابة مم  ومن تعذر غسله ي  

وفي يعادو الصالو  ،المار ابل الدفن و ب غسله وصلى عليه ثم و د

وي غَس ل الجنب والحائض الميت  قوله .(1)ال ي ب الاسل وايل ،و هان

ألن  ًوإذا ماتا غسال غسالا فقط قوله .ألنهما طاهران ًبال كراهة

واال الحسن  ،الاسل الذي  ان عليهما اد انقطر التعبد به بالموت

ا  قوله .(2)غسلين نياسال البصري أي ويال لم يوثق  وليكن الغاسل أمينا

لياسل موتا م  )) (3)ةولحديث عند ابن ما  ،به في ت ميل الاسل

 ،ولم يصرحوا بالو وب ،ينباي وعبارو األصحاب ،((المأمونون

فإن رأى  قوله .(4)االه السب ي ،بأنه يستحب وصرح الشي  أبو حامد

                                                           

 (.580 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر1)

 ، (152 5والم موع للنووي ) ، (34 3بحر المذهب للروياني ) :( انظر2)

 (.97 3والن م الوهاج للدميري )

 ، باب ما  ار في غسل الميت ،  تاب ال نائ  ، (469 1( سنن ابن ما ة )3)

ضعي  سنن ابن ما ة  :موضوع. انظر :واال األلباني ، (1461برام )

 (.1483برام ) ، (113 1)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (698 1( االبتهاج للسب ي )4)
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 )) (1)وفي السنن ،عليه ألنه يبعث على الترحم ًأي استحبابا   خيراا ذكره

ألن الذي  ًيسترر (2)وايل ،((اذ روا محاسن موتا م و فوا عن مساوئهم

 ،ألنه غيبة ًأو غيره حرم ذكره قوله .يعتقدر خيرا  اد يعتقدر غيرر شرا  

أي  ما يذا  ان مبتدعا  مظهرا   إل لمصلحة قوله. ال يحرم وايل

ولو تنازع أخوان  قوله .فيذ رر حتى ين  ر الناس عن بدعته ،لبدعته

ألن تقديم أحدهما  ًأقرع بينهما ،أي في الاسل وال مر ا أو زوجتان

أي في ت هي ر  والكافر أحق بقريبه الكافر قوله .تر يا بال مر ا

ف ن تر ور أو  ، ( 3) {مبهب خب حب جب هئ} لقوله تعالى

 ًويكره الكفن المعصفر قوله .م ي ن له أحد توالر المسلم على ما تقدمل

على  وهو ماش   ،لما فيه من ال ينة وشمل يطالاه الر ل والمرأو

تبعا   (4)واختار السب ي ،مذهب الشافعي في  وا  لبس المعصفر للر ل

وي رر ال فن الم عفر  ،حرام لثبوت النهي عنه أنه للحليمي والبيهقي

والمغالة  قوله .وهو حرام على الر ل ،في حق النسار بطريق األولى

ف نه يسلب سلبا   ،ال تاالوا في ال فن)) لقوله  ًأي في ال فن فيه

غال الر ل في األمر  يقال (6)اال في الم مل ،(5)روار أبو داود ((سريعا  

يذا  فن أحد م أخار  )) وأما الحديث الصحيا ،غلوا  يذا  او  الحد
                                                           

 ، باب في النهي عن سب الموتى ،  تاب األدب ، (275 4( سنن أبي داود )1)

 ، (503 1صحيا سنن الترمذي ) :وحسنه األلباني. انظر ، (4900برام )

حيث ‘ باب ما  ار في دفن النبي  330 3وسنن الترمذي ) ، (986برام )

ضعي  سنن الترمذي  :وضعفه األلباني. انظر ، (1019برام ) ، ابض

م أا  عليه عند النسائي وال ابن ما ة ولم أا  ول ، (1019برام ) ، (106 1)

والصحيا  ، اد وهم في ع ور للسنن¬ فلعل الشارح  ، على من ع ار يليهما

 وه أعلم. ، ع ور لـ سنن أبي داود والترمذي فقط

 (.533 2بحر المذهب للروياني ) :( انظر2)

 .73سورو األنفال ( 3)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (699 1( االبتهاج للسب ي )4)

 ، باب  راهية المااالو في ال فن ،  تاب ال نائ  ، (199 3( سنن أبي داود )5)

 ، (257 1ضعي  سنن أبي داود ) :وضعفه األلباني. انظر ، (3154برام )

 (.3154برام )

 "غلو".:مادو ، (683 1( م مل اللاة البن فارس )6)
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المراد من التحسين البياض والنظافة  (2)فقال الباوي ،(1)((فليحسن  فنه

أولى أي الملبوس  والمغسول قوله.ال  ونه مرتفعا  ثمنا   ،أي والسبوغ

أوصى أن ي فن في ثوبه الخلق و يادو  أباب ر |))ألن ؛من الجديد

 (4)وايل ،(3)روار البخاري ((أولى بال ديد من الميت ين الحي   ثوبين واال

اياسا  على  في تكفينه بأثواب   والصبي كبالغ   قوله .يستحب ال ديد

 ،واألفضل للر ل ثالثة  ر في اولهولو عبر المصن  بالذ   ،البالغ

ألن المفلس ال يتر   ًوالحنوط مستحب قوله .عن هذر ال يادو ىاستان

وما  ،تر ألن العادو  ارية أنه ال ي   ًواجب وقيل ،ف ذا هنا ،له الطيب

نص الشافعي في موضر على أنه  (5)اال السب ي ، ان  ذل   ان وا با  

ول يحمل  قوله .أنه مقدم على الدين ونص في موضر ،غير وا ب

 قوله .ألنه يحتاج يلى اوو وت ش  ؛الجنازة إل الرجال وإن كانت أنثى

 ،(7)أو غرارو (6)أي  حملها في افة مزرية  ويحرم حملها على هيئة  

ويندب للمرأة  قوله .ألنه تعرض سهانته ًوهيئة ي خاف منها سقوطها

عل ألنه أستر ف   ًة أو خيمةب  أي وهو سرير فواه ا   ما يسترها كتابوت

نعم خبار  فقال عمر  ، وج النبي  ~ذل  ل ينب بنت  حش

                                                           

 ، باب في تحسين  فن الميت  ، تاب ال نائ  ، (259 4( صحيا مسلم )1)

 (.943برام )

 (.417 2( التهذيب للباوي )2)

برام  ، باب موت يوم اسثنين ،  تاب ال نائ  ، (102 2( صحيا البخاري )3)

(1387.) 

 (.52 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (701 1( االبتهاج للسب ي )5)

من خوص  هيئة القرعة تضر فيه المرأو القطن ونحور ( القفة ما يتخذ 6)

والنهاية  ، (417المصباح المنير للفيومي )ص :و معها اف  مثل غرفة. انظر

 اف ".:"مادو ، (81 4في غريب الحديث واألثر البن األثير )

وهو أ بر من  ، ا ونحور: وعار من الخيش ونحور يوضر فيه القم( الارارو7)

 (.648 2المع م الوسيط لم مر اللاة العربية ) :ال والق. انظر
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ول  ولهق [ب81 أ] .(1)بهو انت اد رأته بالحبشة فأوصت  ،الظعينة

ر ب حين انصر   النبي ))ألن ؛يكره الركوب في الرجوع منها

ول بأس باتباع المسلم  قوله .(2)روار مسلم ((من  نا و ابن الدحداح

لمواراو علي بن  ً(4)واألصحاب(3)نص عليه الشافعيجنازة قريبه الكافر 

 ًاالستدالل به في القريب (5)واستش ل األسنوي ،أبي طالب ألبيه

واطر  ،ي رر اتباع  نا و ال افر واال الروياني ،لو وبه على علي 

ب وا   يارو ابرر ل يارو النبي (6) ما االه في شرح المهذب ،األ ثرون

 رفر صوت  أي فال ي   ويكره اللغط في الجنازة قوله .(7)ابر أمه 

 انوا ي رهون رفر  ألن الصحابة  ًوال غيرهما بقرارو وال ذ ر  

بفتا الاين ويس انها  واللاط ،(8)والذ ر ،والقتال ،الصوت عند ال نا و

نقل  ،أي بم مرو فيها بخور تباعها بنارإو قوله .(9)األصوات المرتفعة

                                                           

فاطمة "( بعد أن ساا هذر ال يفية:1898 4( اال ابن عبدالبر في االستيعاب )1)

~ أول من غ ط ي نعشها من النسار في اسسالم على الصفة المذ ورو في هذا 

 ر ذل  بها أيضا".صن ، ثم بعدها  ينب بنت  حش ~ ، الخبر

باب ر وب المصلي على  ،  تاب ال نائ  ، (278 4( صحيا مسلم )2)

 (.965برام ) ، ال نا و يذا انصر 

 (.130 8ومختصر الم ني ) ، (303 1األم للشافعي ) :( انظر3)

 (.40 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر4)

 الوي.تحقيق  بندر المح ، (500 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

 (.144 5( الم موع للنووي )6)

‘ باب استئذان النبي  ،  تاب ال نائ  ، (290 4( أخر ه مسلم في صحيحه )7)

 (.976برام ) ، ربه ع  و ل في  يارو ابر أمه

باب الصمت  ،  تاب السير ، (258 9( أخر ه البيهقي في السنن ال برى )8)

اال:  ان أصحاب  ، عن ايس بن عباد :ولفظه ، (18466برام ) ، عند اللقار

ي رهون رفر الصوت عند ثالث: عند القتال , وفي ال نائ  , وفي ‘ رسول ه 

سند ر اله ثقات. انظر: أح ام ال نائ  لدلباني   :الذ ر. واال األلباني

 (.71)ص

 (.100 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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 عن شرح المهذب(2)ونقل األسنوي ،اس ماع على  راهته(1)ابن المنذر

 قوله .(4)ذل  بحال الدفن ولم يع ر (3)وايد السب ي ، راهة ذل  عند القبر

أي  والصالة [ب97 ب] ولو اختلط مسلمون بكفار  وجب غسل الجميع

ألن غسل المسلم والصالو وا ب عليه ال يتحقق يال  ًوو بت الصالو

ف ان األولى التعبير  ،فالح م  ذل  ،واحد   ولو اختلط بهم مسلم   ،بذل 

وهو  ،بقصد المسلمينفإن شاء صلى على الجميع  قوله .بالمسلم

ناويا   واحدو   أي يذا صلى على ال مير صالو  األفضل والمنصوص 

 ،يال على مسلم   ألنه لم يصل   ًفهو أفضل ،الصالو على المسلمين منهم

ا الصالة عليه إن كان  أو على واحد   قوله .والنية  ا مة فواحد ناويا

ا  ا  ويقول ،مسلما أي ويعذر في تردد النية  اللهم اغفر له إن كان مسلما

االه  ،ويدفنون بين مقابر المسلمين ومقابر ال فار ،للضرورو

ألنه المنقول  ًويشترط لصحة الصالة تقدم غسله قوله .(5)الماوردي

 ،وألن الصالو على الميت ،فمن بعدهم ،وعن الصحابة(6)عن النبي 

ذ رر في الروضة من  كره قبل تكفينهوي   قوله . صالو الميت نفسه

فلو  قوله .(8)االه األسنوي ،وهو مش ل لو ود المعنيين فيه ،(7) وائدر

لفوات  ًعليه ر إخراجه وغسله لم يصل  مات بهدم ونحوه وتعذ  

وهذا يقتضي أن ي ون الاسل شرطا  في و وب  (9)اال السب ي ،شرطه

وعن  ،ف ذا ع   عنه ،قال لم ال ي ون شرطا  في الصحةواد ي   ،الصالو

                                                           

 (.370 5البن المنذر ) ( األوسط في السنن واس ماع واالختال 1)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (501 1(  افي المحتاج لدسنوي )2)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (706 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.281 5لنووي )الم موع ل :( ع ار النووي للمحاملي وغيرر. انظر4)

 (.124 3للماوردي ) الحاوي ال بير( 5)

 ( ومن ذل  األحاديث المذ ورو سابقا . 6)

 (.129 2( روضة الطالبين للنووي )7)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (503 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (709 1( االبتهاج للسب ي )9)
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يصلى على حسب  (1) الفااد ،ألنه بعض المأمور به ًالتيمم يصلي

ول القبر  ،ويشترط أن ل يتقدم على الجنازة الحاضرة قوله .حاله

على  (2)وايل ، ما في اسمام ،اتباعا  لفعل السل  على المذهب فيهما

 ،واحتر  بالحاضرو عن الاائبة ،القولين في تقدم المأموم على اسمام

 ًأي بال  راهة جوز الصالة عليه في المسجدتو قوله .سبق ح مها فقد

سهيل وأخيه في  صلى على ابني بيضار أنه ))(3)لما روى مسلم

يذا  ،نعم .أن الصالو فيه أفضل عن األصحاب(4)وفي  وائدر ،((المس د

 جعل صفوفهم ثالثةا  سن  وي   قوله .فال ي و  ،خي  منه تلويث المس د

 ((فر لهفقد غ   ،من صلى عليه ثالثة صفو )) الحديثففي  ،فأكثر

أي  ((فقد أو ب )) ولفظه ،(7)والترمذي (6)والحا م (5)روار اسمام أحمد

 ًوإذا صلي عليه فحضر من لم يصل صلى قوله .حصلت له المافرو

بالصحابة أنهم  ظن  وال ي   ،(8)صلى على ابور  ماعة ألن النبي 

 ما   م به  ،واعت صالته فرضا ويذا صلى ،دفنوهم ابل الصالو

ومن صلى ل يعيد على  قوله .فينوي الفرض ويثاب ثوابه ،(9)الرافعي

                                                           

 المار والتراب. :( أي فااد الطهورين1)

 (.53 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر2)

باب الصالو على ال نا و في  ،  تاب ال نائ  ، (285 4( صحيا مسلم )3)

 (.973برام ) ، المس د

 (.131 2( روضة الطالبين للنووي )4)

يسنادر  :واال األرناؤوط ، (16770برام ) ، (79 4( مسند اسمام أحمد )5)

 يسحاا مدلس واد عنعن.ضعي  محمد بن 

 (.1341 تاب ال نائ  ) ، (516 1( المستدر  على الصحيحين للحا م )6)

باب ما  ار في الصالو على ال نا و والشفاعة  ، (338 3( سنن الترمذي )7)

 أح ام ال نائ  لدلباني :وضعفه األلباني. انظر ، (1028برام ) ، للميت

 (.100)ص

باب الصالو على  ،  تاب ال نائ  ، (89 2( أخر ه البخاري في صحيحه )8)

 تاب  ، (271 4ومسلم في صحيحه ) ، (1336برام ) ، القبر بعد ما يدفن

 (.954برام ) ، باب الصالو على القبر ، ال نائ 

 (.192 5( فتا الع ي  للرافعي )9)
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ألن ال نا و ال  ًبل يستحب تر ها ،أي ال يستحب له اسعادوالصحيح 

 ،ي رر وايل ،يستحب وايل ،باألصا (1)وعبر في الروضة ،تنتقل بها

لو  فعلى األول ،ف ن صلى  ماعة فال ،ين صلى منفردا  أعاد وايل

 (3)وايل ،(2)صلى ثانيا  صحت نفال  على الصحيا في شرح المهذب

وفائدو الخال  تظهر في  وا  الخروج  ،فرضا   ال ماعة بعد ال ماعة

وصرح  ،لدمر باسسراع ًول تؤخر لزيادة مصلين قوله .منها

ي عليه ال يستنظر حضور من يصلي بعد ل  األصحاب بذل  فيما يذا ص  

 ،ر على الميتظر ما لم يخش التاي  نتَ ف نه ي   ،واستثنوا الولي ،ذل 

وفي الحديث  ،ال ينتظر  ثرتهم اليل   وااتضى  المه أنه يذا حضر  مر  

فينباي يذا لم يحضر هذا  ،(5)أو أربعين (4)حصول المافرو بصالو مائة

االه  ، ى حضورهم عن اريب أن ينتظروا لمصلحة الميتالعدد ور  

  ر أن يقبر الر ل بالليل حتى  النبي ))واستشهد له بأن ،(6)السب ي

أي في  في الغسل والصالة وقاتل نفسه كغيره قوله .(7)((يصلى عليه

الصالو وا بة على  ل مسلم )) لقوله  ًو وب غسله والصالو عليه

                                                           

 (.130 2للنووي )( روضة الطالبين 1)

 (.246 5( الم موع للنووي )2)

 المصدر السابق.  :( االه القاضي حسين. انظر3)

باب من صلى عليه  ،  تاب ال نائ  ، (264 4( أخرج مسلم في صحيحه )4)

ما من ميت تصلي عليه أمة من :))ولفظه ، (947برام ) ، مائة شفعوا فيه

 يال شفعوا فيه((. ،  لهم يشفعون له ، المسلمين يبلاون مائة

باب من صلى عليه  ،  تاب ال نائ  ، (265 4( أخرج مسلم في صحيحه )5)

فيقوم  ، ما من ر ل مسلم يموت:))ولفظه ، (948برام ) ، أربعون شفعوا فيه

 يال شفعهم ه فيه((. ، ال يشر ون باا شيئا ، على  نا ته أربعون ر ال

 أمينة الحربي. تحقيق  ، (716 1( االبتهاج للسب ي )6)

باب في تحسين  فن  ،  تاب ال نائ  ، (259 4( أخرج مسلم في صحيحه )7)

فذ ر ر ال من  ، خطب يوما‘ أن النبي :))ولفظه ، (943برام ) ، الميت

أن يقبر ‘ ف  ر النبي  ، وا بر ليال ، أصحابه ا بض ف ف ن في  فن غير طائل

 الر ل بالليل حتى يصلى عليه...((.
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 ،(2)والبيهقي (1)روار أبو داود ((وين عمل ال بائر ،برا   ان أو فا را  

ولو نوى اإلمام صالة  قوله .قول أ ثر أهل العلمبوهو مرسل معتضد 

ألن اختال  نية اسمام  ًغائب والمأموم صالة حاضر أو عكس جاز

و ذل  لو نوى اسمام غائبا  والمأموم غائبا  آخر أو  ،والمأموم ال تضر

والدفن في المقبرة  قوله .نوى اسمام حاضرا  والمأموم حاضرا  آخر

 ان يدفن أهله  وألنه  ،ب ثرو ال ائرين والمارينل ثرو الدعار  ًأفضل

ألن من  ً~ وينما دفن عليه السالم في ح رو عائشة ،وأصحابه فيها

أن  وفي فتاوى القفال ،(3)((أنهم يدفنون حيث يموتون))خواص األنبيار

لما فيه من الوحشة  ويكره المبيت بها قوله .(4)الدفن في البيت م رور

وأشعر  المه بعدم ال راهة عند القبر المنفرد وفيه احتمال االه 

وإن  ،أي عند يدخال الميت ويندب ستر القبر بثوب قوله (5)األسنوي

ستر ابر  أنه ))وروي ،ألنه ربما ظهر ما يستحب يخفاؤر ًكان رجالا 

 قوله .بالمرأويختص الستر  (7)وايل ،(6)روار البيهقي ((سعد بن معاذ

 ً)بسم هللا وعلى ملة رسول هللا )أي الذي يدخله القبر  وأن يقول

                                                           

 ، باب في الا و مر أئمة ال ور ،  تاب ال هاد ، (18 3أبي داود )( سنن 1)

ضعي  أبي داود  :يسنادر ضعي . انظر :واال األلباني ، (2533برام )

 (.438برام ) ، (312 2)

باب المقتول من  ،  تاب اتال أهل الباي ، (321 8( السنن ال برى للبيهقي )2)

 (.16770برام ) ، أهل الباي ياسل ويصلي عليه

حيث ‘ باب ما  ار في دفن النبي  ، (329 3( أخر ه الترمذي في سننه )3)

باب  ،  تاب ال نائ ، (520 1وابن ما ة في سننه ) ، (1018برام ) ، ا بض

حديث ثابت بما له من :"واال األلباني ، (1628برام ) ، ‘ذ ر وفاته ودفنه 

 (.137أح ام ال نائ  لدلباني )ص :الطرا والشواهد". انظر

 (.324 1أسنى المطالب للسني ي ) :( انظر4)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (509 1(  افي المحتاج لدسنوي )5)

وي في ستر  ،  تاب ال نائ  ، (89 4( السنن ال برى للبيهقي )6) باب ما ر 

 :وضعفه البيهقي والنووي وغيرهما. انظر ، (7049برام ) ، القبر بثوب

 ( .1021 2خالصة األح ام للنووي )

 (.209 5( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )7)
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 (2)وابن حبان (1) ان يقوله عند دفن الميت روار األربعة ألنه 

في القبر اال  ضعت أم  لثوم بنت رسول ه ولفظه لما و   ،(3)والحا م

وفي سبيل  ،بسم ه ( 4) {ڍ ڌ ڌ ڎ[أ98 ب]چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ })) رسول ه 

وفي لفظ  (( وباا ))و اد الترمذي ،الحديث ((ه وعلى ملة رسول ه

أي ي رر  ول يفرش تحته شيء ول مخده قوله .((وعلى سنة)) له

 تابوتويكره دفنه في  قوله .والمخدو ب سر الميم ،(6)نص عليه (5)ذل 

اال  (9)ل ن اال ابن العماد ،ولعله ي ماع (8)اال السب ي (7)أي بال خال 

تخذ لها التابوت فال بأس أن ي   ،المرأو يذا لم ي ن لها محرم في التتمة

ة أو إل في أرض ندي   قوله .األ انب عند الدفن [أ82 أحتى ال يمسها ]

 ،هذر الحالة وال تنفذ وصيته به يال في ،أي فال ي رر للمصلحة رخوة

فيها  يوح  ،ب سر الرار وفتحها والرخوو ،وي ون من رأس المال

 ،فعله ألن النبي  ًأي باير  راهة ويجوز الدفن ليالا  قوله .الضم

                                                           

ضر  ،  تاب ال نائ  ، (214 3( سنن أبي داود )1) باب في الدعار للميت يذا و 

والترمذي في سننه  ، والنسائي في السنن ال برى ، (3213برام ) ، في ابرر

 (.  1046برام )  ،باب ما يقول يذا أدِخل الميت القبر ، (355 3)

ذ ر ما يقول المرر يذا أراد أن يدلي أخار في  ، (376 7( صحيا ابن حبان )2)

 (.3110برام ) ، حفرته نسأل ه بر ة ذل  الوات

برام  ، باب تفسير سورو طه ، (411 2( المستدر  على الصحيحين )3)

(3433 .) 

 .55سورو طه ( 4)

 ، (389 2والوسيط للا الي ) ، (52 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر5)

 (. 106 3والبيان للعمراني )

برام  ، باب تفسير سورو طه ، (411 2( المستدر  على الصحيحين )6)

(3433 .) 

ال أعلم فيه خالفا يعني ال خال  فيه بين المسلمين  افة. ¬: ( اال العبدري 7)

 (.288-287 5الم موع للنووي ) :انظر

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (723 1االبتهاج للسب ي )( 8)

 ."مخطوط"ب[251 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]9)
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أي ووقت كراهة الصالة إذا لم يتحره  قوله .(1)وبالخلفار بعدر ،عل بهوف  

 ،وهو الموت ،ألن له سببا  متقدما  أو مقارنا   ًي و  فيها بال  راهة

وخص  ،لدواات الخمسة يذا لم يتحرها و الم المصن  شامل  

لحديث عقبة بن  ً راهة التحري باألواات ال منية (2)األسنوي

 ،وال امر بين المتعلق بال من وفعل الصالو (4)اال ابن العماد ،(3)¢عامر

 قوله .ف الم المنهاج على عمومه ، رر فيه الصالوت   التحري لوات  

لسهولة اال تماع  ًأي الدفن نهارا  أفضل منه ليال   أفضل وغيرهما

ويكره  قوله .وفي وات غير ال راهة أفضل منه فيه ،والوضر في القبر

النهي عن  صا عن النبي  تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه

 ،(6)وعن ال تابة عند الترمذي وصححه ،(5)الت صيص والبنار عند مسلم

وهو  ، ررأن التطيين ال ي   (8)شرح المهذبفي (7)وصحا )المصن (

عند  وال فرا في ال تابة بين أن ي ون الم توب في لوح   ،المنصوص

 قوله .(9)وهو النورو ،التبييض بال ص والت صيص ،رأسه أو في غيرر

ومقتضى  ،ألن فيه تضييقا  على الناس ؛دممسبلة ه   ةلو بنى في مقبرو

                                                           

¢ (: باب الدفن بالليل ودفن أبو ب ر 90 2( فقد اال البخاري في صحيحه )1)

 ليال.

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (512 1(  افي المحتاج لدسنوي )2)

 ،  تاب صالو المسافرين واصرها ، (140 4)( أخر ه مسلم في صحيحه 3)

 (.831برام ) ، باب األواات التي ن هي عن الصالو فيها

 ."مخطوط"ب[254 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]4)

باب النهي عن ال لوس على  ،  تاب ال نائ  ، (283 4( صحيا مسلم )5)

 (.970برام ) ، القبر والصالو عليه

باب ما  ار  ، (359 3سنن الترمذي ) :ن صحيا". انظرحديث حس:"( فقال6)

وصححه  ، (1052برام ) ، وال تابة عليها ، في  راهية ت صيص القبور

 (.1052برام ) ، (537 1صحيا سنن الترمذي ):األلباني. انظر

 ب"."( في نسخة7)

 (.298 5( الم موع للنووي )8)

 (.109 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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 ،أن البنار على القبر م رور مطلقا   (2)وأصلها (1) المه و الم الروضة

 (3)ل ن   م في شرح المهذب ،ل في الهدم بين المسبلة وغيرهاويفص  

أو بيتا  أو  ابة   ىبنوال فرا بين أن ي   ،بتحريم البنار في المقبرو المسبلة

هي التي  رت عادو أهل البلد بالدفن  لةوالمسب   ،مس دا  أو غير ذل 

االه  ،ف ن المواوفة يحرم البنار فيها اطعا   ،وليس المراد المواوفة ،فيها

 .لة المواوفة للدفنوالظاهر أن المسب   (5)اال ابن العماد ،(4)في المهمات

برد مض عه وحفظا  تفاؤال  بأن ه ي   القبر بماء   رش  ندب أن ي  وي   قوله

روار أبو داود في  ،بقبر ولدر يبراهيم فعله رسول ه  ،للتراب

 رسول ه  سل  )) اال¢ عن أبي رافر (7)وروى ابن ما ة ،(6)مراسيله

يخرج به  ،بمار   واوله ،((ورش على ابرر المار ،سال  ¢ سعد بن معاذ

ألنه  ًعن الباوي (8)نقله في  وائدر ،به م رور ف ن الرش   ،مار الورد

ويوضع  قوله .ولو ايل بالتحريم لم يبعد (9)اال األسنوي ،يضاعة مال

وضعه على  أنه ))مرسال   (10)روى الشافعي ،أي حصبار عليه حصى

 ألن النبي  ًوعند رأسه حجر أو خشبة قوله .((ابر ولدر يبراهيم

أتعل م ابر أخي  )) واال ،¢وضر ح را  عند رأس عثمان بن مظعون

                                                           

 (.136 2روضة الطالبين للنووي )( 1)

 (.226 5( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.298 5( الم موع للنووي )3)

 (.503 3( المهمات لدسنوي )4)

 ."مخطوط"ب[252 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]5)

 (.424برام ) ، باب ما  ار في الدفن ، (304 1) ( المراسيل ألبي داود6)

باب ما  ار في يدخال الميت  ،  تاب ال نائ  ، (495 1( سنن ابن ما ة )7)

ضعي  سنن ابن  :واال األلباني: ضعي   دا . انظر ، (1551برام ) ، القبر

 (.1573برام ) ، (121ما ة )ص

 (.136 2( روضة الطالبين للنووي )8)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (516 1)(  افي المحتاج لدسنوي 9)

 (.602برام ) ، باب الدفن ،  تاب ال نائ  ، (95 2( مسند الشافعي )10)
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وجمع األقارب  قوله .(1)روار أبو داود ((ألدفن يليه من مات من أهلي

م ويقد   ،وتعبير الحديث باألهل أعم   ،للحديث المذ ور ًفي موضع

وفي  ،(2)باس ماع وزيارة القبور للرجال قوله .األفضل يلى القبلة

وفي رواية  ((ف وروها ، نت نهيت م عن  يارو القبور))(3)صحيا مسلم

 ار ابر أمه فب ى وأب ى من  أنه ))(4)الاافر الفارسي عند عبد

مر  بامرأو  ألن النبي  ًللنساءوتكره  قوله .(6)االه السب ي ،(5)((حوله

                                                           

باب في  مر الموتى في ابر  ،  تاب ال نائ  ، (212 3( سنن أبي داود )1)

أح ام ال نائ   :وحسنه األلباني. انظر ، (3206برام ) ، والقبر يعلم

 (.155)ص

 ، (112 3والن م الوهاج للدميري ) ، (190 1اساناع البن القطان ) :( انظر2)

 (.310 5الم موع للنووي ) :ونقله أيضا  العبدري. انظر

ربه ع  ‘ باب استئذان النبي  ،  تاب ال نائ  ، (291 4( صحيا مسلم )3)

 (.977برام ) ، و ل في  يارو ابر أمه

ثم  ، أبو الحسين الفارسي ، رسي( عبد الاافر بن محمد بن عبد الاافر الفا4)

حد ث عن: أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه ال لودي  ، النيسابوري

وحدث عن: اسمام  ، سمعه منه سنة خمس وستين وثالث مائة"صحيا مسلم"بـ

ر( بنيسابور. 448توفي سنة ) ، له"غريب الحديث"أبي سليمان الخطابي بـ

 (.19 18سير أعالم النبالر للذهبي ) :انظر

 ، ( بهذا اللفظ أيضا  976برام ) ، (290 4( واد أخر ه مسلم في صحيحه )5)

ااال: حدثنا محمد بن  ، و هير بن حرب ، حدثنا أبو ب ر بن أبي شيبة :فقد اال

ثم ذ ر  ، ¢ي هريروعن أب ، عن أبي حا م ، عن ي يد بن  يسان ، عبيد

تبعت فيه  ، تنبيه: اولي أن هذا الحديث روار مسلم :الحديث. اال المناوي

ولم أرر في نسخة  ، والم ي في األطرا  ، عبدالحق في ال مر بين الصحيحين

يلى أن وافت على اول  ، وما  نت أعلم  ي  سقط من نسخة السماع ، سماعنا

العالر بن ماهان ألهل المارب ولم  النووي: هذا الحديث و د في رواية أبي

يو د في نسخة بالدنا من رواية عبد الاافر بن محمد الفارسي فعلمت أنه ينما 

ا من طريق عبد الاافر ابن محمد  ، سقط في نسخة السماع ألنني أروي مسلم 

 انتهى.  ، واد اال النووي: ين هذا الحديث لم يو د في روايته ، الفارسي

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (729 1 ي )( االبتهاج للسب6)
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ولو  انت  ،(1)متفق عليه ((اتقي ه واصبري)) تب ي عند ابر فقال

لعن  وارات ))ألنه  ًتحرم وقيل ،ال يارو حراما  لنهاها عنها

 ،من االفتتانأي يذا أ   تباح وقيل .(2)روار الترمذي وصححه ((القبور

ين  انت  (4)واال الشاشي ،ومراد اائله االستحباب (3)اال األسنوي

وين  انت لالعتبار  رر للشابة  ، يارتهن للب ار وت ديد الح ن حرم

واال في  ،وال ينباي أن ي ون فيه خال  (5)اال السب ي ،دون الع و 

المختار أن النسار ال يدخلن في ضمير  (( نت نهيت م))اوله 

 ان ثابتا  ولعل التحريم  ،فلذل  ال يستحب للنسار بال خال  ،الر ال

وفي حق النسار بحديث اللعن ثم نس   ،في حق الر ال بهذا الحديث

 ،وفي النسار يلى اسباحة أو ال راهة ،في الر ال يلى االستحباب

 .ة صبرهنوبقل   ،وتتر ا ال راهة باألدلة على  راهية الخروج للنسار

ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن )) في الحديث ويسلم الزائر قوله

روار  ((فيسلم عليه يال عرفه ورد عليه السالم ، ان يعرفه في الدنيا

 و ان رسول ه  ،(6)يسنادر صحيا واال ،ح امألعبدالحق في ا

وينا ين شار  ،السالم علي م دار اوم مؤمنين)) فيقول ،يخرج يلى البقير

بسند  (2)وابن ما ة(1)وروار أبو داود ،(7)روار مسلم ((ه ب م الحقون

                                                           

باب اول الر ل للمرأو عند  ،  تاب ال نائ  ، (79 2( صحيا البخاري )1)

 ،  تاب ال نائ  ، (241 4وصحيا مسلم ) ، (1282برام ) ، القبر: اصبري

 (.926برام ) ، باب في الصبر على المصيبة عند أول الصدمة

باب ما  ار في  ، (362 3)حديث حسن صحيا. سنن الترمذي  :( واال2)

أح ام  :وحسنه األلباني. انظر ، (1056برام ) ،  راهية  يارو القبور للنسار

 (.185ال نائ  لدلباني )ص

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (518 1(  افي المحتاج لدسنوي )3)

 (.308 2( حلية العلمار للقفال الشاشي )4)

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (731-730 1( االبتهاج للسب ي )5)

 (.345 1) ( األح ام الصارى لإلشبيلي6)

باب استحباب يطالة الارو  ،  تاب الطهارو ، (37 3( صحيا مسلم )7)

 (.249برام )  ،والتح يل في الوضور
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 واوله ((وال تفتنا بعدهم ،ال تحرمنا أ رهم [ب98 ب] اللهم))ضعي 

 واوله ،وهو منصوب على الندار أو االختصاص ،أي أهل دار ((دار))

أي يدعوا له  ويقرأ ويدعو قوله .للتبر  وامتثال اآلية ((ين شار ه))

له  ىر وي ون الميت  الحاضر ت   ،عقب القرارو ر ار اس ابة

ألن فيه  ًآخر إلى بلد  أي ابل دفنه  ويحرم نقل الميت قوله .الرحمة

 ¢وفي السنن األربعة عن  ابر ،وتعريضا  لهت  حرمته ،تأخير دفنه

يأمر م أن  ف ار مناد  أن رسول ه  ،حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم))

ولو  ،(4)صححه الترمذي (3)((تدفنوا القتلى في مضا عهم فرددناهم

ألنه لم يرد على تحريمه  ًكرهي   وقيل قوله .نفذ وصيتهتأوصى بنقله لم 

نص  ،إل أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس قوله .دليل

أن  عن الماوردي (6)وشرح المهذب (5)اعلم أن في الروضة ،عليه

الشافعي اال في النقل ال أحبه يال أن ي ون بقرب م ة أو المدينة أو 

ال راهة ثم  ،ال أحبه فظاهر اوله ،ختار أن ينقل يليهانف ،المقدسبيت 

عبارو النص صريحة في استحباب  (7)اال في التحرير ،استثنى منها

وعبارو ال تاب ينما تقتضي عدم  ،النقل لمن ارب من البالد الثالثة

                                                                                                                                                             

برام  ، باب الدعار للميت ،  تاب  ال نائ  ، (211 3( سنن أبي داود )1)

(3201.) 

باب ما  ار فيما يقال يذا دخل  ،  تاب ال نائ  ، (493 1( سنن ابن ما ة )2)

ضعي  سنن ابن ما ة  :وضعفه األلباني. انظر ، (3237برام ) ، المقابر

 (.1568برام ) ، (120)ص

باب في الميت  ،  تاب  ال نائ  ، (202 3أبو داود في سننه )( أخر ه 3)

وصححه األلباني.  ، (3165برام ) ، يحمل من أرض يلى أرض و راهة ذل 

 (.14أح ام ال نائ  )ص :انظر

باب ما  ار  ، (215 4سنن الترمذي ) :حديث حسن صحيا". انظر:"( واال4)

 (.1717برام ) ، في دفن القتيل في مقتله

 (.143 2روضة الطالبين للنووي )( 5)

 (.303 5( الم موع للنووي )6)

 (.450 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة العرااي )7)
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وفي االستدالل للتحريم بالحديث  (1)اال السب ي ،التحريم وال راهة

را  ين أو ب النقل تاي   وينباي أن يقال ،من المدينة حد  لقرب أ   ًنظر

رر يال يلى وين لم يو ب تايرا      ،م مطلقا  حتى يلى األما ن الثالثةحر  

 ،ويحمل  الم الشافعي واألصحاب على ذل  ختارفي ،األما ن الثالثة

فينباي أن ال ي و  يال بعد ت فينه  ،ويذا  ا  النقل (2)اال ابن العماد

فال  ،ق بأهل البلد التي مات فيهاألن فرض ذل  تعل   ًوالصالو عليه

لما  ًونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام قوله .يسقط عنهم ب وا  النقل

أي ف نه  بأن دفن بال غسل إل لضرورة قوله .فيه من هت  حرمته

وعلى  ،بل ي رر ،ال ي ب (3)وفي اول ،ي ب النبش تدار ا  للوا ب

أو  قوله .(4)على الصحيا [ب82 أ] بالو وب شرطه أن ال يتايرالقول 

واألولى  ،أي ليصل المستحق يلى حقه مغصوبين أو ثوب   في أرض  

وين  ،خرجف ن أبى وطلب يخرا ه أ   ،لصاحبهما أن ال يطلب ذل 

وألحق  ،فينتقل حقه يلى القيمة ،أنه  التال  وفي الثوب و ه ،رتاي  

وينباي  ،وفيه نظر (6)اال في الروضة ،الحرير بالماصوب (5)الرافعي

ف نه  ،يعني في القبر أو وقع فيه مال قوله .نبشأن يقطر بأنه ال ي  

وال فرا بين  ،ألنه يم ن رد المال على صاحبه من غير ضرر ًينبش

 (7)وايدر الشي  في المهذب ،طلبه صاحبه أم ال ،أن ي ون اليال  أو  ثيرا  

                                                           

 تحقيق  أمينة الحربي. ، (734 1( االبتهاج للسب ي )1)

 ."مخطوط"أ[255 1( التعقيبات على المهمات البن عماد ]2)

نهاية  : للشافعي. انظر( نقل يمام الحرمين عن صاحب التقريب أنه ح ار اوال  3)

 (.30 3المطلب لل ويني )

 (.299 5الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.250 5( فتا الع ي  للرافعي )5)

 (.140 2( روضة الطالبين للنووي )6)

 (.256( المهذب للشيرا ي )ص7)
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. انتهى ،ولم يوافقور على التقييد (1)اال في شرحه ،صاحبهبما يذا طلبه 

  .(3)وابن الرفعة (2)ل ن وافقه ابن أبي عصرون

وين  ،(4)ر  علدى األصدا مدن  وائددرلدو بلدر الميدت مداال  لنفسده ت د  فرع

 وفدده َو رد يليدده علددى المددذهب سددوار  ق   ددان لايددرر وطلبدده صدداحبه ش دد

 ،(5)ضدمن الورثدة ذلد  لصداحبه أم ال علدى المشدهور فدي شدرح المهدذب

  .نبش لذل ي   فلو دفن ابل الشق   ،يشق وحيث النا

ألن الددفن يلدى القبلدة وا دب  ًأي في دب نبشده أو دفن لغير القبلة قوله

ألن  ًاألصحل للتكفين في  قوله .ر لم ينبشين تاي   .نعم ،على الصحيا

 ،(6)وادد حصدل مدر مدا فدي نبشده مدن الهتد  ،الارض من الت فدين السدتر

 ،ي على القبرل  فن بال صالو ص  ولو د   ،ينبش اياسا  على الاسل (7)والثاني

 ،(8)فالمنصوص أنه يخرج ،عليه التراب ل  ولم يهَ  ،ف ن نصب عليه اللبن

صدلى بعضده ثدم ي  لينظدر  ًةيرفدر لبند (9)وايل ،لقلة المشقة ًى عليهصل  وي  

يساألون  أن يقف جماعة بعد دفنه عناد قباره سااعةا  سن  وي   قوله .عليه

 ، ددان يذا فددرغ مددن دفددن الر ددل وادد  عليدده ألن النبددي  ًلااه التثبياات

روار  ((سدألف نده اآلن ي   ،واسدألوا لده التثبيدت ،استافروا ألخدي م)) واال

                                                           

 (.300 5( الم موع للنووي )1)

 (.117 3( الن م الوهاج للدميري )2)

 (.159 5البن الرفعة )(  فاية النبيه 3)

 (.141 2( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.301 5( الم موع للنووي )5)

 (.250 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (111 3والعمراني في البيان ) ، (447 2( ح ار الباوي في التهذيب )7)

 :( نقله الشي  أبو محمد ال ويني في الفروا عن نص الشافعي.انظر8)

 (.299 5الم موع للنووي )

 (.299 5الم موع للنووي ) :( ع ار النووي يلى بعض األصحاب.انظر9)
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ن عقددب لق ددويسددتحب أن ي   ،صددحيا اسسددناد واددال (2)والحددا م (1)أبددو داود

 .(3)وين ختموا القرآن  ان أفضدل ،وأن يقرأ عندر شير من القرآن ،دفنه

 ،سدن لهدمأي ي   ولجيران أهله تهيئة طعام يشبعهم يومهم وليلاتهم قوله

ألندده لمددا  ددار الخبددر بقتددل  عفددر بددن أبددي  ًو ددذا لقرابتدده األباعددد أيضددا  

مددا فقددد  ددارهم  ،اصددنعوا آلل  عفددر طعامددا   )) اددال النبددي ¢ طالددب

وعبر المصن  ب يران  ،(5)وصححه الحا م ،(4)حسنه الترمذي ((يشالهم

 لاح  وي   قولاه .ليدخل ما يذا  ان الميت فدي بلدد وأهلده فدي غيرهدا ًاألهل

فيهل دون  ،ألن الح ن يمنعهم عدن تعداطي األ دل فيهدا ًعليهم في األكل

ألندده يعانددة  ًوهللا أعلاام ،حاارم تهيئتااه للنائحاااتيو قولااه .أو يضددعفون

فبدعدة  ،و مر النداس عليده ،وأما عمل أهل الميت طعاما   ،على معصية

  .(6)غير مستحب

وال  ، ددرر مرثيددة الميددت تددذ ر أيامدده وخصددائله للنهددي عددن ذلدد ي    فاارع

حتددى يندده ))لقولدده  ً ددرر المشددي فددي المقددابر بددالنعلين علددى المشددهوري  

 ًيحتمددل أن ي ددون (1)واألمددر ب لقددار الِسددْبتَيتين ،(7)((ليسددمر خفددق نعددالهم

                                                           

باب االستافار عند القبر للميت  ،  تاب  ال نائ  ، (215 3( سنن أبي داود )1)

أح ام ال نائ   :وصححه األلباني. انظر ، (3221برام ) ، في وات االنصرا 

 (.156)ص

 (.1372برام ) ،  تاب ال نائ  ، (526 1حيحين )( المستدر  على الص2)

 ل هذر من البدع التي ال دليل  ، ( التلقين وارارو القرآن عند القبر أو ختمه3)

 (.9 8فتاوى الل نة الدائمة لإلفتار بالممل ة العربية السعودية ) :عليها. انظر

ر في باب ما  ا ، (214 4سنن الترمذي ) :هذا حديث حسن". انظر:"( واال4)

أح ام  :وحسنه األلباني. انظر ، (998برام ) ، الطعام يصنر ألهل الميت

 (.168ال نائ  )ص

 (.1377برام ) ،  تاب ال نائ  ، (527 1( المستدر  على الصحيحين )5)

والن م  ، (320 5والم موع للنووي ) ، (126 3البيان للعمراني ) :( انظر6)

 (.121 3الوهاج للدميري )

باب عرض  ،  تاب ال نة وصفة نعيمها وأهلها ، (134 9مسلم ) ( صحيا7)

برام  ، ويثبات عذاب القبر والتعوذ منه ، مقعد الميت من ال نة أو النار عليه

(2870.) 
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وصدلى  ،وه أعلدم ،ألنهما من لباس المترفين أو أنه  ان فيهمدا ن اسدة

 أ[99]ب ه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

  

                                                                                                                                                             

(،   تاب ال نائ ،  باب المشي في 217 3( أخر ه أبو داود في سننه )1)

(،   تاب 96 4(،  والنسائي في سننه )3230النعل بين القبور،  برام )

(،  وابن ما ة في 2048ال نائ ،  باب المشي في النعل بين القبور،  برام )

(،   تاب ال نائ ،  باب ما  ار في خلر النعلين في المقابر،  499 1سننه )

 .(137-136(،  وحسنه األلباني. انظر  أح ام ال نائ  )ص1568برام )
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  تاب ال  او 

  وتحته أبواب

 باب   او الحيوان

 باب   او النبات

 باب   او النقد
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  ال  او تاب 

 ،  دا المدال ي  دو   دار  بالمدد يقدال ،النمدار وال يدادو (1)في اللادةال  او 

اسم لقدر  من المال يؤخذ من مدال   وفي الشرع ،يذا نما و اد ،فهو  ا   

واألصدددل فيهدددا  ،(2)مخصدددوص  بشدددرائط ت صدددر  لطائفدددة  مخصوصدددة  

 نن من زن} تعددددالىاددددال ه  ،(3)ال تدددداب والسددددنة واس مدددداع

ألنددده لددديس فيهدددا بيدددان المدددال وال  ًينهدددا م ملدددة (5)فقيدددل ، ( 4) {ىن

 ،ينده المدذهب (6)وادال البنددني ي ،الو وبفهي ح ة في أصل  ،المقدار

فيسدتدل بهدا  ،ينها عامدة (8)وايل ،(7)وصححه المصن  في شرح المهذب

اسسدالم أن تعبدد )) وادال  ،على  ل مختل  فيه يال ما أخر ه الدليل

وتددددؤدي ال  دددداو  ،وتقدددديم الصددددالو الم توبددددة ،ه ال تشددددر  بدددده شدددديئا

  دداو  وال  دداو نوعددان ،(9)متفددق عليدده ((وتصددوم رمضددان ،المفروضددة

أحدددهما يتعلددق  وهددي ضددربان ،وهددي   دداو الفطددر واألمددوال ،األبدددان

وهدي الدنعم والمعشدرات  ،بدالعين والثداني ،وهدي   داو الت دارو ،بالقيمة

  .والنقدان

                                                           

     و".:"وماد ، (210المصباح المنير للفيومي )ص :( انظر1)

و فاية األخيار للحصني  ، (127 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر2)

(1 168.) 

 (.193 1اساناع البن القطان ) :( انظر3)

 .43سورو البقرو ( 4)

والبيان  ، (136 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( االه أبو يسحاا. انظر5)

 (.133 3للعمراني )

 (.185 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر6)

 (.325 5( الم موع للنووي )7)

والبيان  ، (136 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( االه بعض األصحاب. انظر8)

 (.133 3للعمراني )

برام  ، باب و وب ال  او ،  تاب ال  او ، (105 2( صحيا البخاري )9)

باب بيان اسيمان الذي   ، تاب اسيمان ، (14 2وصحيا مسلم ) ، (1397)

 (.14برام ) ، وأن من تمس  بما أمر به دخل ال نة ، يدخل به ال نة
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 باب   او الحيوان

الدليل على و وب ال  او فيها  في النعمأي من الحيوان  إنما تجب منه

 ، ( 1) {من زن رن مم} اولدده تعددالى ،ابددل اس مدداع مددن ال تدداب

 .ومدن السدنة أحاديدث سدتأتي ،واسبل والبقر والانم من األموال النفيسة

واالنتفداع بهدا و ثدرو نمائهدا  ،ل ثرتهدا ًوهي اإلبل والبقار والغانم قوله

واحددد  ،الددنعم (2)اددال ال ددوهري ،فاحتملددت المواسدداو ،مددر  ونهددا مأ ولددة

ونقدل  ،وأ ثر ما يقر هذا االسم على اسبل ،وهي المال الراعية ،األنعام

ث المصدن  وأن د ،(3)اتفاا أهل اللاة علدى يطالاده علدى الدثالث يالواحد

وابدن  ،عن ابن دريد (4)ح ار األسنوي ،ثؤن  ذ ر وت  ألن النعم ت   ًالضمير

ل دان أحسدن  وغدنم   وبقدر   ينما ت ب في يبل   ولو اال ،والمطر ي ،سيدر

االده  ،ألن األدلة اائمدة علدى هدذر األسدمار ال علدى لفدظ الدنعم ًوأخصر

وي دو  تسد ين  ،ال واحدد لده مدن لفظده اسم  مر   واسبل ،(5)في التحرير

 والادنم ،للذ ر واألنثدىاسم  نس الواحد منه بقرو وبااورو  والبقر ،بائه

 .يطلدق علدى الدذ ور واسنداث ،اسم  مر مؤنثه ال واحد لهدا مدن لفظهدا

أي ال ت دب   داو  ل الخيل والرقيق والمتولد مان الغانم والظبااء قوله

وال فرا في الخيل بين  ،لعدم شمول األدلة لها ًفيها يذا لم ت ن للت ارو

لدديس علددى المددرر )) اددال  ،اليلددة  أو  ثيددرو   ،أن ي ددون ذ ددورا  أو يناثددا  

ولددم يصددا حددديث  ،(6)متفددق عليدده ((المسددلم فددي عبدددر وال فرسدده صددداة

وال فدددرا فدددي المتولدددد بدددين الادددنم والظبدددار بدددين أن ت دددون  ،يعارضددده

 ،ألن المتولدددد فدددي الحدددالتين ال يسدددمى غنمدددا   ًاألمهدددات ظبدددار أو غنمدددا  

                                                           
 .103سورو التوبة ( 1)

 نعم".:"مادو ، (2043 5( الصحاح لل وهري )2)

وتاج العروس لل بيدي  ، (234 1تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ) :( انظر3)

 نعم".:"مادو ، (510 33)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (530 1لدسنوي )(  افي المحتاج 4)

 (.453 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة الرا ي )5)

باب: ليس على المسلم في  ،  تاب ال  او ، (121 2( صحيا البخاري )6)

باب   ،  تاب ال  او ، (299 4وصحيا مسلم ) ، (1464برام ) ، عبدر صداة

 (.982برام ) ، ال   او على المسلم في عبدر وفرسه
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هدذا الحيدوان  ئوال ي د  ،األهدل وبقدر الدوحش بقرو ذل  ما تولد بين 

لتعديده وتاليبدا   ًوينمدا ي دب ال د ار علدى المحدرم بقتلده ،في األضدحية

ممدددود  مددر  وال  دداو مبنيددة علددى التخفيدد  والظبددار ،للتحددريم تاليظددا  

ا  قوله .ظبي فدي حدديث  لقولده  ًول شيء في اإلبل حتاى تبلاغ خمساا

أن فلديس فيهدا صدداة يال  ،ومن لم ي ن معه يال أربر من اسبل)) ¢أنس

 ،(1)روار البخداري ((فد ذا بلادت خمسدا  مدن اسبدل ففيهدا شداو ،يشار ربهدا

 ففيهاا شااة قولاه .وهذا ما ال خال  فيه بين األئمة اال القاضي حسين

مقددار نصديب  وفي عشر شااتان وخماس عشار ثاالث وعشارين أرباع

 ،في أربر وعشرين من اسبل)) وفيه   او الماشية على حديث أنس 

واعلم أن نصيب   داو اسبدل أحدد  ،((الانم في  ل خمس شاوفما دونها 

ويتايدر الفدرض فيهدا ب يدادو  ،غيدر ال دنس ا ب فيديمنها  أربعة   ،عشر

وأربعددة ي ددب فيهددا ال ددنس ويتايددر الفددرض فيهددا  ،بدده أواددد بددد ،العدددد

 ،مددن ال ددنس أ[83]أ  والثالثددة الباايدة ي ددب فيهدا ،ال غيدر ب يدادو السددن  

وخماااس وعشااارين بنااات  قولاااه .ب يدددادو العدددددويتايدددر الفدددرض فيهدددا 

وإحاادى  ،وساات وأربعااين حقااة ،وساات وثالثااين بناات لبااون ،مخاااض

خمسدا  وعشدرين يلدى خمدس  تف ذا بلا)) ¢لحديث أنس ًوستين جذعة

فد ذا بلادت سدتا  وثالثدين يلدى خمدس  ،ففيها بنت مخداض أنثدى ،وثالثين

 ،يلدى سدتينفد ذا بلادت سدتا  وأربعدين  ،ففيهدا بندت لبدون أنثدى ،وأربعين

 ،ف ذا بلات واحدو وستين يلى خمدس وسدبعين ،طرواة الفحل ففيها حقة  

 .وهددذر األربعددة التددي يتايددر الفددرض فيهددا ب يددادو السددن   ،((ففيهددا  ذعددة

ومائااة  ،وإحاادى وتسااعين حقتااان ،وساات وساابعين بنتااا لبااون قولااه

هدذر الثالثددة التددي يتايددر الفددرض  ،وإحادى وعشاارين ثااالث بنااات لبااون

وفي كل خمساين  ،ثم في كل أربعين بنت لبون قوله .ب يادو العددفيها 

فد ذا بلادت يعندي سدتا  وسدبعين يلدى  )) ¢في حديث أندس لقوله  ًحقة

 ،ففيها بنتا لبون ف ذا بلادت يحددى وتسدعين يلدى عشدرين ومائدة ،تسعين

ففدي  دل  ،فد ذا  ادت علدى عشدرين ومائدة ،ففيها حقتان طرواتا الفحدل

أي فيتايددر  ((وفددي  ددل خمسددين حقددة ،بنددت لبددونب[ 99]ب  أربعددين

 ،عشدر   ثدم ب يدادو عشدر   الوا ب بعد يحدى وعشرين ومائة ب يادو تسر  

                                                           

 ، باب: ما  ان من خليطين ،  تاب ال  او ، (118 2( صحيا البخاري )1)

 (.1454برام ) ، ف نهما يترا عان بينهما بالسوية
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وفي  ل مائة وأربعين حقتان وبندت  ،ففي مائة وثالثين بنتا لبون وحقة

وفدي مائدة وسدتين أربدر بندات  ،وفي مائة وخمسدين ثدالث حقداا ،لبون

وفدي مائدة وثمدانين  ،بدون وحقدةوفي مائة وسدبعين ثدالث بندات ل ،لبون

فدد ذا  ،وفددي مائددة وتسددعين ثددالث حقدداا وبنددت لبددون ،بنتددا لبددون وحقتددان

 )) واوله فدي الحدديث ،وسيأتي ح مها ،فقد اتفق فرضان ،بلات مائتين

 ...يلى خمس وأربعين ...ف ذا بلات خمسا  وعشرين يلى خمس وثالثين

 مدا بدين ، النصدابينوهدي مدا بدين -يدل على أن األوااص  ((يلى ستين

 ،وأن الفدرض يتعلدق بدال مير ،ليست بعفدو   -الخمسة والعشرو في اسبل

ونص فدي أ ثدر  ،نه المذهبي (2)واال الروياني ،(1)وهو نصه في اسمالر

فدي  واسدتدلوا لده بقولده  ،(3)وصدححه األ ثدرون ، تبه على أنهدا عفدو  

بفددتا  مددر واددص  واألوادداص ،((شدداو فددي  ددل خمددس   )) هددذا الحددديث

مائدة ويحددى وعشدرين ثدالث  وادول المصدن  ،(4)القا  على المشدهور

وهدددو الصدددحيا  ،بندددات لبدددون يعندددي أنددده ال يتايدددر الفدددرض ابدددل ذلددد 

ولدو  ،يذا  ادت علدى مائدة وعشدرين اسصدطخريواال  ،(5)المنصوص

فد ذا  )) محت ا  بقوله في الحدديث (6)بعض واحدو و ب ثالث بنات لبون

ف نهدا  ،صدبواحتج ال مهور بالقياس على سدائر الن   ،دولم يقيَّ  ،(( ادت

 ًسميت بذل  وبنت المخاض لها سنة قوله .(7)لم تتاير يال بواحد  امل

فتصير من المخاض وهن الحوامدل ثدم ل مهدا  ،ألن أمها تحبل بعد سنة  

                                                           

والن م الوهاج للدميري  ، (285 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر1)

(3 132.) 

 (.6 3( بحر المذهب للروياني )2)

 (.284 5و  فاية النبيه البن الرفعة )  ،(391 5الم موع للنووي ) :( انظر3)

والمشهور في استعمال  ، المشهور في  تب اللاة فتحها :( اال النووي4)

والنظم  ، (104تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :الفقهار يس انها. انظر

 (.144المستعذب لـ بطال )ص

 (.6 2( األم للشافعي )5)

وروضة الطالبين للنووي  ، (164 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر6)

(2 151.) 

 (.133 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر7)
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 قولاه .وال ت ال  ذل  يلى السنة الثالثدة ،(1)م تحمل أمهالهذا االسم وين 

وصددارت ذات لددبن أو أن  ،ألن أمهددا وضددعت غيرهددا ًواللبااون ساانتان

ألنهددا  ًوالحقااة ثااالث قولااه .وال تدد ال  ددذل  يلددى الرابعددة ،لهددا ذلدد 

 ،فتحمددل مندده ،ر ددب وأن يطراهددا الفحددلحمددل عليهددا وت  اسددتحقت أن ي  

 وللجذعاة أرباع قولاه .وال ت ال  دذل  يلدى الخامسدة ،قٌّ ح   ويقال للذ ر

وهددي آخددر  ،األسددنان السددابقةوه ددذا  ميددر  ،أي وطعنددت فددي الخامسددة

بفدددتا الدددذال   دددذع    روالدددذ   ،األسدددنان المنصدددوص عليهدددا فدددي ال  ددداو

ه دذا  ،سدقطتنبدت وال ت اسم له في  مدن ولديس لسدن    وال ذع ،المع مة

وال  ،ألنده ي دذع مقددم أسدنانه أي يسدقط (3)واال غيدرر ،(2)االه ال وهري

ة مدن  ئداألسدنان الم وهدو أول  ،فيسمى ثنيدا   ،ي ال  ذل  يلى السادسة

أي فيمدددا دون خمدددس  والشااااة الواجباااة قولاااه .اسبدددل فدددي األضدددحية

ساتة أشاهر أو ثنياة  وقيال ،جذعاة ضاأن لهاا سانةوعشرين من اسبل 

أشددار يلددى أن الشدداو تطلددق علددى الضددأن  ساانة معااز  لهااا ساانتان وقياال

ال ذعة من الضدأن أو المعد  علدى النصد  مدن سدن  وأن سن   ،والمع 

وما أشار يليه من عدم ي  ار ما دون ال ذعدة مدن الضدأن  ،الثنية فيهما

أنه ال خال   بل اال القاضي حسين ،(4)أو الثنية من المع  هو الصحيا

 .فين ل يطالا الشدرع هندا علدى المعهدود هندا  ،فيه اعتبارا  باألضحية

وعبددر فددي  ،أي بددين الضددأن والمعدد  واألصااح أنااه مخياار بينهمااا قولااه

فددي  ددل  ))للحددديث ًن غالااب غاانم البلاادول يتعااي   ،بالصددحيا (5)الروضددة

 والثالددث ،ن غالدب غددنم البلدد يذا  ددان أغلدىيتعددي   والثداني ،((خمدس شدداو

 ،ي ددو  مددن غيددر غددنم البلددد والرابددر ،فدد ن اسددتويا تخيددر ،غددنم الم  ددي

فعلدى الصدحيا لدو عددل عدن غدنم البلدد يلدى  ،(6)واوار في شرح المهذب

                                                           

 (.327 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

  ذع".:"مادو ، (1194 3( الصحاح لل وهري )2)

 ، (385 5والم موع للنووي ) ، (332 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.134 3ي )والن م الوهاج للدمير

 (.385 5والم موع للنووي ) ، (35 3بحر المذهب للروياني ) :( انظر4)

 (.154 2( روضة الطالبين للنووي )5)

 (.398 5( الم موع للنووي )6)
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لددم  وين  اندت أاددل   ،أو أغلدى  ددا  فدد ن  اندت مثلهددا فدي القيمددة ،غيرهدا

مدن  أي ال دذع مدن الضدأن أو الثندي   وأناه ي جازيء الاذكر قولاه .(1)ت  

سددوار  انددت اسبددل  لهددا  ، األضددحية لصدددا اسددم الشدداو عليدده ،المعدد 

 الشداو الم خر دة مدن  ئ د تال  (3)والثداني ،(2)ذ ورا  أو يناثا  أو مختلطدة

 .ويال أ  أ ئاسبل يناث لم ي   ين  ان في (4)وايل ،األربعين من الانم

عددن  ئأي ي دد  ياار الزكاااة عاان دون خمااس وعشاارينعوكااذا ب قولااه

الخمس والعشدر والخمدس عشدرو والعشدرين سدوار  دان بقيمدة الشداو أم 

عمدا دونهدا  ئفددن ي د  ،ألنه يذا أ  أ عدن الخمدس والعشدرين ًدونها

البعيددر النددااص عددن ايمددة الوا ددب فيمددا  ئأندده ال ي دد  (5)والثدداني ،أولددى

عدن الخمدس مدا نقدص عدن ايمدة شداو وال عدن  ئفدال ي د  ،خرج عندهأ  

ين  انددت  وايددل ،و ددذل  فددي البدااي ،العشدر مددا نقدص عددن ايمددة شداتين

البددد فددي  ددل  (6)وايددل ،ة أو مريضددة أ دد أ النددااص ويال فدداليبدداسبددل مع

 ئبعيددر ال ي دد ولددم يقددل أحددد بددأن ال (7)اددال السددب ي .خمددس مددن حيددوان

وتقييد المصن  ببعير ال  او  يادو له أشار بها يلى أنده البدد أن  ،مطلقا  

والبعيدر يطلدق  ،(8)االه فدي الروضدة ،ا  عن خمس وعشرينري ون م  

أي بأن لم ت دن فدي  فإن عدم بنت المخاض قوله .(9)على الذ ر واألنثى

ألن فدي  ًلباونفابن  قوله .ول نها ماصوبة أو مرهونة ،مل ه أو  انت

وعندر ابدن  ، ن عندر بنت مخاض على و ههايف ن لم  )) ¢ تاب أنس

                                                           

 (.174 3البيان للعمراني ) :( انظر1)

 (.397 5الم موع للنووي ) :( انظر2)

و فاية النبيه  ، (20 3التهذيب للباوي ) :( ح ار الباوي وابن الرفعة. انظر3)

 (.271 5البن الرفعة )

 (.347 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي. انظر4)

 (.369 5الم موع للنووي ) :( االه القفال. انظر5)

 (.136 3الن م الوهاج للدميري ) :( ح ار الدميري. انظر6)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (199 1( االبتهاج للسب ي )7)

 (.155 2( روضة الطالبين للنووي )8)

 بعر. :مادو ، (54المصباح المنير للفيومي )ص :( انظر9)
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وال فددرا بددين أن ي ددون  ،(1)((ولدديس معدده شددير ،ف ندده يقبددل مندده ،لبددون

وال  ،ال مسوار أ انت ايمته أال مدن ايمتهدا أ ،اادرا  على تحصيلها أوال  

 بدال  بدران ن   راى فيده يلدى ِسدي   وليس لنا موضر   ،للحديث ً بران معه

 ،وال يؤخذ ذ ر مر و ود أنثى ادوال  واحددا  يال هندا ،أ[ يال هنا100]ب 

 (2)فاألصدا ،وال ابن لبدون ضف ن لم ي ن في يبله بنت مخا ،وتبير البقر

فيخر ده  ،ألنده يذا اشدترار صدار عنددر ًأنه يشتري أيهما شار ويخر ه

 .ندا عنددر ما لدو  ا ،تتعين بنت المخاض (3)وايل ،على مقتضى الحديث

 ،أي المعيبدة مدن بندات المخداض  المعدومدة والمعيبة كالمعدومة قوله

 .ب[بالمعيب  دان أشدمل83ولو عبر]أ  ،خرج ابن اللبون مر و ودهافي  

وعنددر بندت مخداض  ،أي يذا  انت يبلده مها يدل ف كريمةكل  ول ي   قوله

ييددا  )) لقولدده  ً لدد ويال فددال ي   ،ع بهددا فقددد أحسددنفدد ن تطددو   ، ريمددة

 مناع ابان لباون فاي األصاحلكان تَ  قولاه .(4)متفق عليه ((و رائم أموالهم

د بندت مخداض يال  دألنده وا ًيعني أن ال ريمة تمنر يخراج ابن اللبدون

بددل ي ددو   ،منددرتال  (6)والثدداني ،(5)ل انبدده  ددت نظددرا  لدده ورعايددة  أنهددا تر  

ا لم ت ن مدأخوذو   ًيخرا ه  قولاه .مدن مالده صدارت  المعدومدة ألنها لم 

اا ألندده خيددر مددن ابددن  ًأي عنددد فقدددها ق عاان بناات المخاااضويؤخااذ الح ِ

ح ددار فددي شددرح  ،ألندده ال مدددخل لدده فددي ال  ددوات ًال وايددل ،اللبددون

                                                           

باب العرض في  ،  تاب ال  او ، (116 2( أخر ه البخاري في صحيحه )1)

 (.1448برام ) ، ال  او

عن نص ونقله األئمة  ، ( ح ار الخرسانيين و ها  ألصحاب الشافعي2)

 ، (406 2والوسيط للا الي ) ، (85 3نهاية المطلب لل ويني ) :الشافعي. انظر

 (.36 3وحلية العلمار للقفال الشاشي )

للماوردي  الحاوي ال بير :( ح ار الماوردي والروياني والعمراني. انظر3)

 (.179 3والبيان للعمراني ) ، (13 3وبحر المذهب للروياني ) ، (152 3)

 ، باب: ما  ان من خليطين ،  تاب ال  او ، (128 2البخاري )( صحيا 4)

 ، (47 2وصحيا مسلم ) ، (1454برام ) ، ف نهما يترا عان بينهما بالسوية

 (.19برام ) ، باب الدعار يلى الشهادتين وشرائر اسسالم،  تاب اسيمان

 (.350 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.406 2والوسيط للا الي ) ، (86 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر6)
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أي ال  ل عان بنات اللباون فاي األصاح قوله .(2)عن الماوردي (1)المهذب

ألن الدنص ورد فدي ياامدة ابدن  ًق عن بنت اللبون عندد فقددهايؤخذ الح ِ 

و دان  (3)ادال السدب ي ،ولديس هدذا فدي معندار ،المخاضاللبون مقام بنت 

ألن  ً(4)وبدده عبددر فددي الروضددة ،المددذهب األولددى تعبيددرر بالصددحيا أو

ألن  ًيعنددي فددي الثانيددة ،فددي األصددا واولدده ،األ ثددرين اطعددوا بددالمنر

 .(6)وتبعدده المصددن  فددي الروضددة ،اطددر فددي األولددى بددال وا  (5)الرافعددي

ن أربااع أنااه ل يتعااي   فالمااذهب بعياار  ولااو اتفااق فرضااان كمااائتي  قولااه

مدن  تداب  (7)لمدا روى أبدو داود ًبال هان  أو خماس بناات لباون ،حقاق

ففيهدا أربدر حقداا أو خمدس بندات لبدون  ،ف ذا  اندت مدائتين )) النبي 

ألن  ًيتعدددين الحقددداا وادددال فدددي القدددديم ،((أي  السدددنين و ددددت أخدددذت

تأولور علدى مدا يذا  واأل ثرون ،في   اتها  ياد السن ما أم ن يالمرع

واألصا في الشدرح  ،(8)االه السب ي ،لم يو د يال الحقاا أو  انت أغبط

فااإن وجااد بمالااه  قولااه .طريقددة القددولين (10)وشددرح المهددذب (9)الصدداير

د بمالده وِ دأن ي   األول أي فعلى المذهب له خمسة أحدوال خذأ  . .أحدهما

سوار أ ان أغدبط   ل  غيررفيؤخذ وال ي   ،أحد الوا بين ب ماله صحيحا  

و دذل   ،ألن النااص  المعددوم ًالسوار أو د بعض اآلخر أم و ،أم ال

                                                           

 (.402 5( الم موع للنووي )1)

 (.153 3للماوردي ) الحاوي ال بير( 2)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (207 1( االبتهاج للسب ي )3)

 (.157 2( روضة الطالبين للنووي )4)

 (.350 5( فتا الع ي  للرافعي )5)

 (.157 2( روضة الطالبين للنووي )6)

برام  ، باب في   او السائمة ،  تاب ال  او ، (98 2( سنن أبي داود )7)

برام  ، (433 1صحيا سنن أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (1570)

(1570.) 

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (207 1ج للسب ي )( االبتها8)

 ."مخطوط"ب[25 2( الشرح الصاير للرافعي ]9)

 (.410 5( الم موع للنووي )10)
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يذ ال ضدددرورو  ،وال ي دددو  الصدددعود والنددد ول مدددر ال بدددران ،المعيدددب

د أحدددهما فددي مالدده أو وِ دديذا لددم ي   أي والحددال الثدداني وإل قولااه .(1)يليدده

ولده أن  ،(2)أي من النوعين ويخر ه فله تحصيل ما شاء ،ينب دا معيو  

ف ن شار  عل الحقاا أصدال  وصدعد يلدى أربدر  ،ال يحصل واحدا  منهما

وين شددار  عددل بنددات اللبددون  ،فأخر هددا وأخددذ أربددر  برانددات ، ددذاع

فأخر هددا ودفددر معهددا خمددس  ،أصددال  وندد ل يلددى خمددس بنددات مخدداض

وال ي ددو  أن ي عددل الحقدداا أصددال  ويندد ل يلددى أربددر بنددات  ، برانددات

ويصدعد يلدى  ،وال بندات اللبدون أصدال   ، براناتويدفر ثماني  ،مخاض

 (3)وايددل ،سم ددان تقليددل ال بددران ًخمددس  ددذاع ويأخددذ عشددر  برانددات

ألن استواهما في القدم ًيجب تحصيل األغبط للفقراء وقيل قوله .ي و 

وإن  قولااه .وعنددد و ودهمددا ي ددب األغددبط ، اسددتوائهما فددي الو ددود

 وهدددو الحدددال الثالدددث ،أي بصدددفة اس ددد ار مدددن غيدددر نفاسدددة وجااادهما

فد ذا  ،ألن  ل واحد  منهما فرض ماله لو انفرد ًن األغبطفالصحيح تعي  

بالمددذهب  (4)وعبددر فددي الروضددة ،ا تمعددا روعددي األصددلا للمحتددا ين

 مددا أندده  ،ندده بالخيددار فددي يعطددار مددا شددار منهمدداي (5)وايددل ،المنصددوص

 وأ داب ال مهدور بدأن ،بالخيار في الصعود والن ول عندد فقدد الفدرض

رو يليدده فددي الصددعود يددف انددت الخ ،ال بددران شددرع تخفيفددا  علددى المالدد 

 ستحب للمال  يخراج األغبط يال أن ي ون ولي  ي   وعلى الثاني ،والن ول

أي غيددر األغددبط عددن  غيااره ئول يجااز قولااه .(6)فيراعددي حظدده ،يتدديم

ا قولاه .أي المالد  بدأن أخفدى األغدبط سإن دل  ال  او   السداعي رأو قص 

أي  وإل فيجازئ قولاه .في الابطدة ونظر   أي بأن أخذر من غير ا تهاد  

حسدب مدن ال  داو لمشدقة أي ي   ،وين لم ي دن بتقصدير مدن أحددهما أ د أ

 ًال ي د ي بحدال وايدل ،ب ل حال  مدا عندد االنفدراد ئي   وايل ،الرد

                                                           

 (.352 5( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.157 2( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.352 5( ح ار أبو محمد في الفرا. االه الرافعي في فتا الع ي  )3)

 (.158 2الطالبين للنووي )( روضة 4)

 (.353 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ي عن ابن سريج. انظر5)

 (.158 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)
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ين  دان باايدا   وايدل ،وهدو القيداس (1)ادال السدب ي ،ألنه غير المأمور بده

و ددالم  ،ئويال في دد  ،ولددو لددم يقصددرا ،فددال ي دد ير ،السدداعيفددي يددد 

حتمدددل انسدددحاب وي   ،المصدددن  يحتمدددل ال ددد م بالتفصددديل الدددذي ذ دددرر

ويذا النددا ال يقددر المددأخوذ عددن  ،(2)وهددو سددياا الروضددة ،الصددحيا عليدده

ما أخذر ين  دان باايدا   وعلى الساعي ردُّ  ،فعلى المال  يخرا ها ،ال  او

نده ي أي يذا النا واألصح وجوب قدر التفاوت قوله .وايمته ين  ان تالفا  

عدط مدا عليده ألنده لدم ي   ًفي ب التفاوت بينه وبدين ايمدة األغدبط ،ي  ي

ين  اندت الابطدة ال تقتضدي  يدادو  فدي القيمدة  احتيدا هم  .نعدم ،ب مالده

فددال ي دب شدير  مددا نبده عليدده  ،ونحوهمدا أو حمدل   يلدى الحقداا لحددرث  

 ًبل يستحب ،ب[100]ب  ال ي ب (3)والثاني ،ن الابطةالرافعي في تعي  

ويعدر   ،فال ي دب معده شدير آخدر ،ألن المخرج محسوب عن ال  او

فد ذا أخدذ الحقداا وايمتهدا أربدر مائدة وايمدة  ،التفاوت بالنظر يلى القيمة

ويجااوز  قولااه .فالتفدداوت خمسددون ،بنددات اللبددون أربددر مائددة وخمسددون

فعلى هذا  ،المشار ة لما في يخراج الشقص من ضرر ًإخراجه دراهم

و دذا ين أخر ده دراهدم  ،ين أخرج شقصا   دا  ويصدرفه يلدى السداعي

والمددراد نقددد  ،ألنهددا  بددران المددال الظدداهر ً(4)علددى األصددا مددن  وائدددر

يتعاين  وقيال قولاه .وذ رهدا المصدن  تمثديال   ،البلد ذهبا   ان أو دراهم

 ،متندرألن العددول يلدى غيدر ال دنس م ًأي بالتفاوت تحصيل شقص به

ألنده األصدل وبقدي مدن  ً(5)وعلى هذا يشتريه من األغدبط علدى األصدا

 ،وهددو أن يو ددد الددبعض مددن  ددل صددن  الحددال الرابددر ،أصددل المسددألة

ولده  ،(6)باالتفاا للتشقيص فليس له أن يخرج حقتين وبنتي لبون ونصفا  

وأن  ،ويخرج ثالث حقاا وبنت لبون و براندا   ،أن ي عل الحقاا أصال  

                                                           

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (211 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.158 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

 (.354 5( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )3)

 (.159 2( روضة الطالبين للنووي )4)

وروضة الطالبين للنووي  ، (354 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

(2 159.) 

 (.414 5والم موع للنووي ) ، (411 2الوسيط للا الي ) :( انظر6)
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ويأخددذ  ،فيخددرج أربددر بنددات لبددون وحقددة ،اللبددون أصددال   ي عددل بنددات

وهو أن يو دد بعدض صدن  واحدد  مدا يذا لدم  والحال الخامس ، برانا  

ولده  ،فله يخرا ها مر ثالث  ذاع ويأخذ ثدالث  براندات ،ي د يال حقة

فيخدرج بددلهن خمدس بندات مخداض مدر  ،أن ي عل بندات اللبدون أصدال  

أصددال  فيخددرج أربددر  ددذعات  ولدده أن ي عددل الحقدداا ،خمددس  برانددات

 أ[84]أ  وماان لزمااه بناات مخاااض قولااه .بدددلها ويأخددذ أربددر  برانددات

ا  أو  ،فعدمها وعنده بنات لباون دفعهاا وأخاذ شااتين أو عشارين درهماا

ا  أو  ،بنت لبون فعدمها دفع بنت مخاض مع شااتين أو عشارين درهماا

ا  أخذو حقةا  يخدراج  (1)ثبدت فدي  تداب أندس  شاتين أو عشرين درهما

 ،ويخراج بنت اللبون عن الحقة وبدالع س ،الحقة عن ال ذعة وبالع س

وعندد الصدعود يأخدذ  ،ويخراج بنت المخاض عن بنت اللبون وبالع س

وعنددد الندد ول يعطددي شدداتين أو عشددرين  ،شدداتين أو عشددرين درهمددا  

الدذي  على ذل  سوار  ان السدن   (3)واألصحاب (2)واتفق الشافعي ،درهما  

 واولدده ،ندد ل يليدده مددر ال بددران يبلددغ ايمددة السددن الددذي ندد ل عندده أو ال

و ذا الصعود ين  ،ف ن الن ول ممتنر ،لالحترا  عما لو و دها ًفعدمها

وعندر بندت لبدون  واوله ،والمعيبة وال ريمة  المعدومة ،طلب ال بران

ندت فلو فقد ب ،بل له تحصيلها يذا لم ت ن عندر ودفعها ،ليس ذل  شرطا  

مخاض وعندر ابن لبون وبنت لبون فأخر ها وطلدب ال بدران لدم يقبدل 

ولو ل مه بنت لبدون  ،بل عليه دفر ابن اللبون بال  بران ،على األصا

 (4)فاألصددا ،فددأراد دفعدده مددر ال بددران ،ففقدددها وو ددد ابددن لبددون وحقددة

أي سددوار  ددان  والخيااار فااي الشاااتين والاادراهم لاادافعها قولااه .المنددر

أن الخيدرو للسداعي  (1)وفي ادول ،(5)وهذا هو المذهب ،المال  أو الساعي
                                                           

 (.904( سبق تخري ه )ص1)

 (.14 2( األم للشافعي )2)

 ، (56والتنبيه للشيرا ي )ص ، (203 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

 (.287 5و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (407 5والم موع للنووي )

وفتا الع ي  للرافعي  ، (37 3شي )حلية العلمار للقفال الشا :( انظر4)

 (.157 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (350 5)

وروضة  ، (361 5فتا الع ي  للرافعي ) :( نص عليه في المختصر. انظر5)

 (.162 2الطالبين للنووي )
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رعا ألنهمدا ش د ؛وفي الصعود والنازول للمالاك فاي األصاح قوله .مطلقا  

وهدددو  ،للسددداعي (3)وايدددل ،(2)ففدددوض األمدددر يلدددى خيرتددده ،تخفيفدددا  عليددده

لحددددظ  مراعدددداو   (5)ور حدددده أ ثددددر العددددراايين ،(4)المنصددددوص فددددي األم

أمددا يذا  ،مدا يذا دفددر المالد  غيددر األغدبط وموضدر الددو هين ،المسدا ين

إل أن تكاون  قولاه .(6)ف نده يلد م السداعي أخدذر بدال خدال  ،دفر األغبط

فدد ذا أراد أن  ،أي فلدديس لدده الصددعود يال برضددى السدداعي إبلااه معيبااة

ف ن رأى  ،فالخيار للساعي اطعا   ،ويأخذ معه ال بران يصعد يلى معيب  

ولدددو رضدددي المالددد  بدددالن ول وأعطدددى  ،المصدددلحة فيددده فعدددل ويال فدددال

ولاه صاعود  قولاه .(7)ألنده تبدرع ب يدادو ًال بران بين الصدحيحين  دا 

أن يعطددي بدددل بنددت مخدداض حقددة عنددد  مثددل درجتااين وأخااذ جباارانين

 ونزول درجتين مع جبارانين ،ويأخذ  برانين ،وفقد بنت اللبون ،فقدها

ر درجاة بشارط تعاذ   قولاه .بأن يعطي بنت مخاض و برانين بددل حقدة

وال يند ل فدي  ،فدال يصدعد ،أي بشرط تعذر الدر ة القريبدة في األصح

سم ددان االسددتانار عددن ال بددران  ًالمثددالين يال عنددد تعددذر بنددت اللبددون

 (8)والثداني ،فأشدبه مدا لدو صدعد أو ند ل مدر يم دان أدار الوا دب ،ال ائد

ومحددل  ،فو ددودر  عدمدده ،هالمو ددود األاددرب لدديس وا بددألن  ًي ددو 

فد ن رضدي ب بدران واحدد  ،ما يذا طلب  بدرانين الو هين في الصعود

                                                                                                                                                             

 (.142 3الن م الوهاج للدميري ) :( هو ضعي . انظر1)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (167 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر2)

 (.403 5والم موع للنووي ) ، (362 5)

 (.38 3حلية العلمار للقفال الشاشي ) :( انظر3)

 (.7 2( األم للشافعي )4)

 (.410 2الوسيط للا الي ) :( انظر5)

 (.406 5الم موع للنووي ) :( انظر6)

وروضة الطالبين للنووي  ، (364 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر7)

(2 162.) 

 (.143 3الن م الوهاج للدميري ) :( ح ار الدميري. انظر8)
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ولو ل مه بنت لبون ففقدها وفقد الحقدة وو دد  ذعدة  ،(1) ا  بال خال 

لدده تددر  بنددت المخدداض  (2)فاألصددا فددي شددرح المهددذب ،وبنددت مخدداض  

ل دن ليسدت فدي  ،نت أادربألن بنت المخاض وين  ا ًويخراج ال ذعة

ول يجاوز  قولاه.ومقتضدى يطدالا ال تداب المندر ،ال هة المعدولة يليهدا

ألن الثنية ليست  ًأخذ جبران مع ثنية بدل جذعة على أحسن الوجهين

فأشدبه مدا لدو أخدرج فصديال  عدن بندت المخداض مدر  ،من أسنان ال  داو

ألنهدا  ًوهللا أعلام ،األصاح عناد الجمهاور الجاواز قلات قولاه .ال بران

فدال خدال  فدي  ،ولو أخرج الثنية بال  بدران ،أعلى  ال ذعة مر الحقة

أي عدددن  شااااة وعشااارة دراهااام لجباااران ئول تجاااز قولاااه .(3)اس ددد ار

 ،ر بددين شدداتين وعشددرين درهمددا  أ[ خي دد101]ب  ألن الشددارع ً بددران

لددو  ددان المالدد  هددو اآلخددذ ورضددي  ددا  علددى  .نعددم ،وهدذا شددير ثالددث

 ما يذا  ويجزي شاتان وعشرون لجبرانين قوله ه.ألنه حق ً(4)الصحيا

وال فددرا فددي ذلدد  بددين السدداعي  ،عددن أخددرى اأطعددم عددن  فددارو و سدد

و ددذا فددي ثددالث  برانددات ي ددو   ،وي بددر اآلخددر علددى ابولدده ،والمالدد 

ففيها  ،حتى تبلغ ثالثينأي وال شير في البقر  ول البقر قوله .تنويعها

وأمدرر أن يأخدذ مدن البقدر مدن  دل  ،بعث معاذا  يلى اليمن ألنه  ًتبيع  

 (5)روار الترمددددذي وحسددددنه ((ثالثددددين تبيعددددا  ومددددن  ددددل أربعددددين مسددددنة

أي ودخدل فدي  ابن سنة قوله .نه على شرط الشيخيني واال ،(6)والحا م

                                                           

 ، (408 5والم موع للنووي ) ، (88 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر1)

 (.144 3والن م الوهاج للدميري )

 (.408 5( الم موع للنووي )2)

 (.34 3شرح مش ل الوسيط البن الصالح ) :( انظر3)

 (.369 5افعي )فتا الع ي  للر :( انظر4)

باب ما  ار في  ، (11 3سنن الترمذي ) :هذا حديث حسن. انظر :( اال5)

صحيا سنن الترمذي  :وصححه األلباني. انظر ، (623برام ) ،   او البقر

 (.623برام ) ، (344 1)

 (.1449 تاب ال  او برام ) ، (555 1( المستدر  على الصحيحين )6)
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 (1)وايدل ،ألنه ال يتحقق است مال السنة يال بالدخول فدي غيرهمدا ًالثانية

ففيها مسنة ثدم ال شدير حتدى تبلدغ  ،ف ذا بلات أربعين ،ما له ستة أشهر

ففددي  ددل  ،وبعدددها يتايددر الوا ددب فددي  ددل عشددرو ،ففيهددا تبيعددان ،سددتين

فددد ذا بلاددت مائدددة وعشددرين اتفدددق  ،و ددل أربعدددين مسددنة ،ثالثددين تبيدددر

فيدأتي فيده مدا سدبق فدي  ،وهمدا ثدالث مسدنات أو أربعدة أتبعدة ،فرضان

الخمسة يال أنده يذا  دان عنددر بعدض وتأتي األحوال  ،المائتين من اسبل

وال يدأتي الصدعود والند ول  ،أو بعض صن   حصل ما شار منهمدا  ل  

 فقدال ،واختصر المصدن  ،ألنه ال مدخل لل بران في البقر والانم ًهنا

ولددو أخددرج عنهددا  ،للحددديث ًفااي كاال ثالثااين تبيااع وكاال أربعااين مساانة

ففدي أربعدين  ،تينألنهما ي  يدان عدن السد ً(2)تبيعين  ا  على الصحيا

 ،لهاا سانتان قولاه .(3)واألنثدى تبيعدة ،ألنه يتبر أمه ًوسمي تبيعا   ،أولى

أي وال  ول الغاانم قولااه .ميت مسددنة لت امددل أسددنانهاوس دد ،سددنة (4)وايددل

 )) ¢فدي حدديث أندس لقولده  ؛حتى تبلغ أربعين فشااةشير في الانم 

 ،عشرين ومائة شداووفي صداة الانم في سائمتها يذا  انت أربعين يلى 

فدد ذا  ادت علددى  ،فدد ذا  ادت علددى عشددرين ومائددة يلددى مددائئتين شدداتان

ففدي  دل  ،ففهيهدا ثدالث فد ذا  ادت علدى ثالثمائدة ،مائتين يلدى ثالثمائدة

 لقدددول عمدددر  ًجذعاااة ضاااأن أو ثنياااة معاااز   قولاااه .(5)((مائدددة شددداو

ال تأخددذ األ ولددة وال الربددي  وال فحددل الاددنم وخددذ ال ذعددة |))للسدداعي

 وفاااي مائاااة وإحااادى وعشااارين شااااتان قولاااه .(6)روار مالددد  ((والثنيدددة

                                                           

فتا  :غلط ليس معدودا  في المذهب. انظر :واال النووي ، ( ح ار الرافعي1)

 (.417 5والم موع للنووي ) ، (337 5الع ي  للرافعي )

 ، (28 3والتهذيب للباوي ) ، (223 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر2)

 (. 190 3والبيان للعمراني )

والمصباح المنير للفيومي  ، (106تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :( انظر3)

 (. 69)ص

 (. 337 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار صاحب العدو وغيرر. انظر4)

 (.904( سبق تخري ه )ص5)

باب ما  ار فيما يعتد به من السخل  ،  تاب ال  او ، (265 1( موطأ مال  )6)

 (.26برام ) ، في الصداة
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للحدديث  ًومائتين وواحدة ثالث وأربع مائة أربع ثم في كل مائة شااة

 ،أنهددا يذا  ادت علددى األربعددين نصددابين وواحدددو وضددابطه ،ب[84]أ 

فهدددو  ،فددد ذا  ادت علدددى ذلددد  نصدددابين آخدددرين ،فهدددو النصددداب الثددداني

 (1)ادال السدب ي ،يستقر الحساب في  ل مائة شداووبعدر  ،النصاب الثالث

وما ذ رر المصن  من االنتقال من مائتين وواحدو يلدى أربدر مائدة هدو 

أن فددي مددائتين وواحدددو ثالثددا   وروى البددويطي ،منقدول الم نددي والربيددر

وال يختلفددان فددي ادددر  ،ففددي  ددل مائددة شدداو ،يلددى ثالثمائددة ثددم مددا  اد

ينده  عدل الدواص يلدى  علدى روايدة البدويطي (2)واال الروياني ،الوا ب

وعلى  ،ثم استأن  بعدر اعتبار نصاب مستقر على عدد  واحد   ،ثالثمائة

 مدددا يذا حدددال الحدددول علدددى  ،هدددذا يظهدددر أثدددر االخدددتال  فدددي التقسددديط

فعلى منقول الم ني ال ي دب  ،أربعمائة وتل  منها خمسون ابل التم ن

 .ي ب ثالث شيار ونص وعلى ما فهمه الروياني  ،يال ثالث شيار

                                                           

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (231-230 1( االبتهاج للسب ي )1)

 (.32 3( بحر المذهب للروياني )2)
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  [في بيان كيفية اإلخراج]فصل 

هدذا الفصدل فدي صدفة المخدرج  إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منه

وبددأ  ،ردارو الندوع أحدها وأسباب النقص خمسة ،في ال مال والنقصان

منسدوبة يلدى أرحدب بالحدار -ف ذا اتحد بأن  اندت يبلده  لهدا أرحبيدة   ،به

أو َمهرية  بفتا المديم أو  اندت غنمده  -ابيلة  من َهْمدانوالرار المهملتين 

فلدو اختلفدت الصدفة مدر اتحداد  ،أخدذ الفدرض منهدا ، لها ضأنا  أو معد ا  

ين السدداعي  فقيددل ، مددا يذا  انددت متفاوتددة فددي السددمن ،النددوع وال نقددص

عدن  (1)وفي شرح المهدذب ، ما في الحقاا وبنات اللبون ،يختار أنفعهما

 .يأخذ من الوسدط نظدرا  لل دانبين وايل ،األصحاب عليه أن عامة البيان

فلااو أخااذ عاان  قولااه .ومقتضددى المددذهب أن الثدداني أصددا (2)اددال السددب ي

يعنددي يذا  أو عكسااه جاااز فااي األصااح بشاارط رعايااة القيمااة معااز   ضااأن  

وهدو الثنيدة أو أخدرج عدن  ،عدن المعد  ئدا  أخرج عن الضأن معد ا  م  

نقص ايمددة تددولددم  ،ال ذعددة وهددي ،المعدد  ضددأن  م  يددة عددن الضددأن

التفاا ال نس  األرحبيدة مدر  ً(3)فاألصا  وا ر ،المخرج عن المترو 

يؤخددذ  (5)والثالددث ، مدا ال ي ددو  البقدر عددن الادنم ،ال (4)والثدداني ،المهريدة

عدن  (6)ألنده خيدر منده  مدا يؤخدذ فدي اسبدل المهريدة ًالضأن عدن المعد 

                                                           

 (.424 5( الم موع للنووي )1)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (233 1( االبتهاج للسب ي )2)

 ، (424 5والم موع للنووي ) ، (128 3ب لل ويني )نهاية المطل :( انظر3)

 (.147 3والن م الوهاج للدميري )

 ، (48 3حلية العلمار للقفال الشاشي ) :( ح ي عن القاضي حسين. انظر4)

 (.384 5وفتا الع ي  للرافعي )

 (.33 3التهذيب للباوي ) :( ح ار الباوي عن القاضي حسين. انظر5)

تنسب يلى ابيلة: مهرو بن حيدان بن عمرو بن الحا  بن  :( اسبل المهرية6)

اشتهرت هذر اسبل عندهم  ، وهي ابيلة عربية في   يرو العرب ، اضاعة

 ويقال: ين يبلهم ال يسبقها شير. انظر: حلية الفقهار للق ويني  ، فسميت بهم

 (.234 5ومع م البلدان ليااوت الحموي ) ، (101 1)
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ألن  ًبأعطي  ان أحسدنولو عبر المصن   ،بخال  الع س (1)ديةيالم 

ن للمددددذ ر وضددددائنة ئومفددددردر ضددددا ، مددددر والضددددأن ،الخيددددرو للمالدددد 

ومفردر مداع  للمدذ ر ومداع و  ،بفتا العين وس ونها والمع  ،(2)للمؤنث

 (4)ةيدددحبأي ومهريدددة وأر وإن اختلاااف كضاااأن  ومعاااز   قولاااه. (3)للمؤندددث

فال خال  في ضم البعض يلى البعض في ي مال  ،و واميس (5)وعراب

 ففاي قاول   قولاه .وفي  يفية أخذ ال  او اوالن ،التحاد ال نس ًالنصاب

 .لمشقة النظر يلى  ل نوع ،هأي وين  ان األحظ خالف يؤخذ من األكثر

أي وعلددى هددذا القددول يذا اسددتوى النوعددان  فااإن اسااتويا فاااألغبط قولااه

يخيدر  (6)وايدل ،يؤخذ األغبط تفريعا  على المذهب في المائتين من اسبدل

ا عليهمااا بالقيمااة قولااه .المالدد   واألظهاار أنااه يخاارج مااا شاااء مقسااطا

ب[ علدى مدا يقتضديه 101]ب  والخيرو في ذل  للمال  ،رعاية لل انبين

 .للسداعي (8)واال القاضدي حسدين ،وال مهور (7) الم المصن  والرافعي

فإذا كان ثالثون عنازاا أو عشار نعجاات أخاذ عنازاا ونعجاة بقيماة  قوله

فد ذا  دان ايمدة  ،أي تفريعدا  علدى األظهدر عنز ورباع نعجاةثالثة أرباع 

وايمددة النع ددة الم  ئددة دينددارين أخددرج عندد ا  أو  ، دد ي دينددارا  ت   عندد   

م بدل يقدو   ،وال حا دة يلدى تقدويم النصداب  لده ،نع ة ايمتها دينار وربر

                                                           

الم يدية نسبة يلى فحل اسمه م يد.  :من يبل اليمن وايل :( اسبل الم يدية1)

 م د".:"مادو ، (461المصباح المنير للفيومي )ص :انظر

 ضأن".:"مادو ، (2153 6الصحاح لل وهري ) :( انظر2)

 مع ".:"مادو ، (262مختار الصحاح للرا ي )ص :( انظر3)

ي ( اسبل األرحبية4) : هي يبل منسوبة يلى أرحب وهو مخال  باليمن سم 

و بن دعام ابن مال ، بقبيلة  بيرو من همدان   بن معاوية بن واسم أرحب مر 

مع م  :صعب بن دومان بن ب يل ابن  شم بن خيوان بن نو  بن همدان. انظر

 (.144 1البلدان ليااوت الحموي )

تاج العروس لل بيدي  :هي التي ليس فيه عرا ه ين. انظر :( اسبل العراب5)

 عرب"."مادو: ، (336 3)

 (.147 3الدميري في الن م الوهاج ) ( ح ار6)

 (.385 5( فتا الع ي  للرافعي )7)

 (.328 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر8)
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ت دد ي لددو  ددان ال ميددر  ومدداع و   ،ت دد ي لددو  ددان ال ميددر ضددانا   ة  ضددأن

 .نثدى مدن الضدأنوالنع دة اسدم لد ،نثى من المع لدوالعن  اسم  ،مع ا  

فددي  تدداب  لقولدده  ًول تؤخااذ مريضااة ول معيبااة إل ماان مثلهااا قولااه

وال يؤخذ في الصداة هرمة وال ذات عوار وال تديس الادنم يال )) ¢أنس

بفددتا العددين أشددهر مددن  وارالع دد ،(1)روار البخدداري ((مددا شددار المصدددا

 داوالمَصدد ،عددد لضددرابهافحلهددا الم   الاددنموتدديس  ،(2)وهددو العيددب ،ضددمها

وهدو مقتضدى نصده  ،(3)وصححه المصدن  ،بتخفي  الصاد هو الساعي

وعليه يعود االستثنار يلى ال مير  ما هو المعرو  مدن  ،(4)في البويطي

 ،دا بتشديد الصاد هو المالد يلى أن المص   (5)وذهب األ ثرون ،المذهب

ؤخددذ الهرمددة وعلددى هددذا ال ت   ،الاددنموي ددون االسددتثنار عائدددا  يلددى تدديس 

ومقتضدى التأويدل  ،ويؤخذ تيس الانم يذا رضدي المالد  ،والمعيبة بحال  

 ،األول  وا  أخذ المريضة والمعيبة عن الصحاح يذا  اندت أ ثدر ايمدة

 هألندد ًوال نعلددم أحدددا  اددال بدده (6)اددال السددب ي ،و ددذل  الددذ ر عددن اسندداث

ويدرد علدى الثداني أن المريضدة  ادال ،يؤدى يلى أخدذ القيمدة فدي ال  داو

والنهي عدن تديس الادنم يذا  اندت  ،تؤخذ من المراض باتفاا األصحاب

فدال  ،ولنقصه يذا  ان فيهدا ينداث ،فيؤخذ برضى المال  ،ل رمه ًذ ورا  

فمريضددة  ،ر  ذلدد  فدد ن  انددت الماشددية  لهددا مراضددا  ويذا ع دد ،ؤخددذي

تليددق بمالدده فاشددترى مريضددة  ،فلددو لددم ي ددن عندددر ذلدد  السددن ،متوسددطة

وين  ان بعضها صحيحا  ف ن  ان الصحيا ادر الوا ب فأ ثر لم  ، ا 

ف ن و دب اثندان ونصد   ،ت   المريضة ين  ان الوا ب حيوانا  واحدا  

ونصفها مراض  بنتي لبون في ست وسدبعين وشداتين  ،ماشيته صحاح

                                                           

باب: ال تؤخذ في الصداة  ،  تاب ال  او ، (118 2( صحيا البخاري )1)

 (.1455برام ) ، يال ما شار المصدا ، وال تيس ، هرمة وال ذات عوار

 ، (288 3ي غريب الحديث واألثر البن األثير )النهاية ف :( انظر2)

 عوار".:"مادو

 (.105وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص ، (389 5( الم موع للنووي )3)

 (.332( مختصر البويطي )ص4)

 (.389 5الم موع للنووي ) :( انظر5)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (245-241 1( االبتهاج للسب ي )6)
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واألادرب  ،ت  ير صدحيحة ومريضدة فاألصا عند الباوي ،في مئتين

وين  ددان الصددحيا دون ادددر الوا ددب  ،ئ دد تال   ثددرينيلددى  ددالم األ

فالمدذهب أنده ي  ئده  ، شاتين فدي مئتدين لديس فيهدا صدحيحه يال واحددو

ت ب صحيحتان ثم يذا أخرج  ثانيهما ،و هان وايل ،صحيحة ومريضة

صحيحه عن المال المنقسم يلدى الصدحاح والمدراض ال ي دب أن ي دون 

ؤخدذ صدحيحة  الئقدة تل دن  ،القيمةساويها في من صحاح ماله وال من م  

 ،ايمدة  دل صدحيحة دينداران ،أربعون شاو نصفهما صحاح مثاله ،بماله

ت ددب صددحيحة بقيمددة نصدد  صددحيحة ونصدد   ،و ددل مريضددة دينددار

م  ملدة و  ومتدى ا د ،مريضة وذل  دينار ونصد  وهدو ربدر عشدر المدال

وح دم العيدب ح دم  ،النصاب وأخرج صدحيحه بربدر عشدر القيمدة  فدى

هدذا  وايدل ،والمعتبر في العيب ما يرد بده البيدر علدى األصدا ،المرض

أي باالتفداا  ول ذكار قولاه .يمنر األ  ار فدي األضدحية أ[85]أ  مر ما

 ددالتبير وابددن اللبددون فددي خمددس وعشددرين عنددد فقددد بنددت  إل إذا وجااب

الدذ ر  ئأي ي د  ت ذكاوراا فاي األصاحضاوكذا لو تمح   قوله .المخاض

وعلى هذا يؤخدذ فدي سدت وثالثدين ابدن لبدون  ، المريضة من المراض

في دون أ ثدر منده  ،يؤخدذ فدي خمدس وعشدرين أ ثر ايمة مدن ابدن لبدون  

م قدو  تبدل  ،الدذ ر ئال ي   (1)والثاني ،بأحد عشر   ار  من ستة وثالثين

م وتقدو   ،وتعر  نسبتها من ال ملة ،واألنثى المأخوذو منها ،ماشيته يناثا  

و ددذل  األنثددى  ،مددا تقتضدديه تلدد  النسددبةوتؤخددذ أنثددى ايمتهددا  ،الددذ ور

المأخوذو من اسناث والذ ور دون المأخوذو من محض األنداث بطريدق 

 ،ويطالاده يقتضدي أن الخدال  فدي الادنم و هدان ،التقسط فدي المدراض

 .القطر ب   ار الذ ر فيها يذا تمحضدت (2)والمذهب ،وهو أحد الطريقين

ً (3)[ال مهدور فدي الادنم اطدر بده] وفي الصغار صغيرة في الجدياد قوله

 لو منعموني عنااا   ان يؤدونهدا يلدى رسدول ه |)) لقول أبي ب ر 

                                                           

وعن أبى علي ابن  ، ونقله األصحاب عن نصه في األم ، ال مهور( صححه 1)

والم موع للنووي  ، (47 3حلية العلمار للقفال الشاشي ) :خيران. انظر

 (.309 5و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (421 5)

 (.166 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

 ب"."( من نسخة3)
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ل ن  ،ؤخذ يال  بيروتال  (2)والقديم ،(1)روار البخاري ((لقاتلتهم على منعها

يذا  وصدددورو المسدددألة ،دون ال بيدددرو المدددأخوذو مدددن ال بدددار فدددي القيمدددة

 ،نت ال بيدرو اطعدا  تعي   و بار   فلو انقسمت يلى صاار   ،تمحضت صاارا  

 ،فد ن تعدذرت  بيدرو بالقسدط أخدذت القيمدة للضدرورو ،وي ون بالتقسيط

اطدر ال مهدور بأخدذ  وعدن ال ديدد ،عن المسدعودي (3) ما ح ار الرافعي

أصددحها  ،فددي اسبددل والبقددر أو هددا   اوح ددو ،الصددايرو مددن صدداار الاددنم

 والثداني ،وال ثيدر ي بدين القليدلل دن ي تهدد السداعي بدأن ال يسدو   ، ذل 

  .تبعا  البن سريج وغيرر(4)واختارر السب ي ،تؤخذ  بيرو بالقسط

تصور  ون الماشية صاارا  بأن يحصدل نتداج فدي أثندار الحدول ي    تنبيه

وبدأن يملد  أربعدين مدن  ،وتموت األمهدات ويدتم حولهدا والنتداج صداار

ألن  ًفدي ال  داو  ئعليها الحول وهم  ذاع ال ت صاار المع  فيحول 

  .وهو ما له سنتان على األصا ،وا بها الثني

 ًأ[102]ب  ول رب ااى وأكولااة وحاماال وخيااار  إل برضااا المالااك قولااه

ال |))ولقدول عمدر  ،(5)متفدق عليده ((ييا  و درائم أمدوالهم )) لقوله 

 ،وهو صدحيا ،(6)((الانمي وال الماخض وال فحل تأخذ األ ولة وال الرب  

 ،و معها ربداب بضدم الدرار ،بضم الرار وتشديد البار المفتوحة ىوالرب  

ويطلق عليهدا  ،وهي التي ولدت ومعها ولدها شاو  انت أو نااة أو بقرو

بفددتا الهمدد و  واأل ولددة ،(7)االدده ال ددوهري ،يلددى شددهرين مددن والدتهددا
                                                           

 ، باب أخذ العناا في الصداة ،  تاب ال  او ، (118 2( صحيا البخاري )1)

 (.1456برام )

 (.423 5والم موع للنووي ) ، (380 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.380 5( فتا الع ي  للرافعي )3)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (251 1( االبتهاج للسب ي )4)

 ،  ان من خليطين باب: ما ،  تاب ال  او ، (128 2( صحيا البخاري )5)

 ، (47 2وصحيا مسلم ) ، (1454برام ) ، ف نهما يترا عان بينهما بالسوية

 (.19برام ) ، باب الدعار يلى الشهادتين وشرائر اسسالم،  تاب اسيمان

باب ما  ار فيما يعتد  ،  تاب ال  او ، (265 1( أخر ه مال  في الموطأ )6)

 (.26برام ) ، به من السخل في الصداة

 ربب". :"مادو ، (131 1( الصحاح لل وهري )7)
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 واوله ،العام بعد الخاصوخيار  من ذ ر  واوله ،(1)السمينة المعدو لد ل

ال تقبل منه ال ريمة وال الربي  وايل ،يال برضا المال  عائد يلى ال مير

ألنه ينما ي ون عيبا  فدي  ًالحمل عيبأن ل خي  توال ي   ،ويقبل منه الحامل

اددال صدداحب  ،ولددو  انددت ماشدديته  لهددا حوامددل ،اآلدميددات دون البهددائم

 ،معفددو عنهددا  دددالواص وهددذر الصدددفة ،ال يطلددب منددده حددامال   التقريددب

أي بشدرار   ولو اشترك أهال الزكااة فاي ماشاية قوله .(2)وارتضار اسمام

يعندى أن  وكاذا لاو خلطاا مجااورة ،كرجال واحادا زكياأو يرث  أو غيرر 

 والثدداني ،يسددمى خلطددة شدديوع وخلطددة اشددترا  األول الخلطددة نوعددان

مددا فددي ي ،و ددل منهمددا مددؤثر فددي ال  دداو ،خلطددة  ددوار وخلطددة أوصددا 

مدا فدي ت ثيرهددا يو ،و وبهدا  در لين خلطدا عشدرين مدن الادنم بعشدرين

ولدو  ،ي ب على  دل واحدد شداو ونصد  ، خلط مئة شاو وواحدو بمثلها

 ،ما فدي تقليلهدا  در لين خلطدا أربعدين بدأربعينيو ،انفرد ل مه شاو فقط

 ،هما ثلثاهداديد تخفيفا  علدى واحدد وثقديال  علدى اآلخدر  سدتين ألحدفواد ي

واألصدل فدي ذلد  اولده  ،فيد  مئتين على السوارتواد ال  ،ثلثهاولآلخر 

 ال ي مر بين مفترا وال يفرا بين م تمر خشدية )) ¢في حديث أنس

وهدو  ،(3)((الصداة وما  ان من خليطين ف نهما يترا عان بينهما بالسوي ة

 ،ويذا أثددرت فخلطددة الشدديوع أولددى ،صددريا فددي تددأثير خلطددة ال ددوا 

أن ي ون المختلطان من أهل و دوب  ر شروط منهاويشتر ان في اعتبا

ولو  ان أحدهما ذميا  أو م اتبا  أو أحدد المدالين مواوفدا  أو لبيدت  ،ال  او

بل ين  ان نصيب الحر المسلم نصدابا     دار ويال  ،المال فال أثر للخلطة

ومنهددا  دون الم مددوع  ،أهددل ال  داو وأشدار يليدده بقولده ،فدال شدير عليدده

ويلدى  ،دوام الخلطة في  مير السنة ين  دان المدال حوليدا  ومنها  ،نصابا  

ومنهددا أن ي ددون المدداالن مددن  ، هددو الثمددرو واشددتداد الحددب فددي النبددات

بشاارط أن ل  قولااه .(4) ادر فددي التحريددر ، ددنس واحددد ال غددنم مددر بقددر

وكاذا الراعاي  ،رع والمسرح والماراح وموضاع الحلابيتميز في المشْ 
                                                           

 (.  332 5و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (29 3التهذيب للباوي ) :( انظر1)

 (. 428 5والم موع للنووي ) ، (128 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر2)

واد مر بالبحث أ ثر من  ، الطويل في الصداة¢ ( هذا   ر من حديث أنس 3)

 مرو.  

 (.  462 1( تحرير الفتاوي ألبي  رعة الرا ي )4)
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 والمشدرع ،بخلطدة ال دوار الشدروط مختصدة  هدذر  ،والفحل فاي األصاح

 يقدال ،الموضر الذي ي شَرب منه يما نهر أو عين أو بئر أو ميار متعدددو

 ،موضدددر رعيهدددا والمسدددرح ،(1)ويبدددل شدددارعة أي واردو ،بعيدددر شدددارع

و ددل  ،(2) مددر فيدده ثددم تسدداا يلددى المرعددىتويطلددق علددى الموضددر الددذي 

دد ،منهمددا يشددترط اتحددادر  ،(3)وهددو موضددر مبيتهددا ،بضددم المدديم راحوالم 

بفتا الالم مشتر  بين  لبوالحَ  ،الم ان الذي تحلب فيه وموضر الحلب

َ ددي يسدد انها ،وهددو المددراد هنددا ،والمصدددر ،اللددبن المحلددوب فهددذر  ،(4)وح 

لت تمدر ا تمداع  ًوينما شرط اتفاا المالين في هذر األشيار ،متفق عليها

ددد   المؤوندددة والخليطان مدددا ))الحدددديثوفدددي  ،ملدد  المالددد  الواحدددد ولتَخ 

ب سدددنادر  (5)روار الدددداراطني ((ا تمعدددا فدددي الفحدددل والحدددوض والراعدددي

واشددتراط اتحدداد الراعددي والفحددل فددي األصددا فيهمددا للمعنددى  ،(6)ضددعي 

 ،ألن االفتددراا لدديس فددي نفددس المددال ًال يشددترطان (7)والثدداني ،ربددوالخ

ماشددية بددل أن ال يتميدد   ،ولدديس المددراد أن ي ددون الراعددي والفحددل واحددد

سوار  انت الفحول مشتر ة أو مملو دة ألحددهما  أو فحل   أحدهما براع  

رط أن ي دون موضدر ويذا النا ال يشترط اتخداذ الفحدل اشدت   ،أو مستعارو

فد ن اختلد   ،يذا اتحدد الندوع ومحدل الخدال  فدي الفحدل ،اسن ار واحدا  

 (8)ذ ددرر فددي شددرح المهددذب ،مددن فحددل فالبددد ل ددل نددوع   ، ضددأن ومعدد 

                                                           

والمصباح المنير للفيومي  ، (86 7لسان العرب البن منظور ) :( انظر1)

 شرع".  :"مادو ، (254)ص

 (.  171 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

 (.  108تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :( انظر3)

 حلب".:"مادو ، (114 1الصحاح لل وهري ) :( انظر4)

باب تفسير الخليطين وما  ار ،  تاب ال  او ، (494 2( سنن الداراطني )5)

 (. 1943برام ) ، في ال  او على الخليطين

 (. 448 5البدر المنير للملقن ) :( انظر6)

نهاية المطلب لل ويني  :( ح ار ال ويني والا الي والرافعي. انظر7)

 (.394 5وفتا الع ي  للرافعي )  ،(421 2والوسيط للا الي ) ، (147 3)

 (.435 5( الم موع للنووي )8)
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طريقددة الددو هين  (1)رر باألصددا موافددق لتصددحيا الشددرح الصددايروتعبيدد

أن ال مهدددور اطعدددوا  (2)لمدددا فدددي الروضدددة ومخدددال  ب[85فيهمدددا ]أ 

أن  (4)وشددرح المهددذب ،(3)ولمددا فددي ال بيددر ،باشددتراط االتحدداد فددي الفحددل

أن ال يتميددد  " (5)وعبدددارو المحدددرر ،األ ثدددرين اطعدددوا بددده فدددي الراعدددي

ة المؤنة ألن خف   ًة الخلطة في األصحل ني   قوله .وهي أحسن ،"الماالن

ألن الخلطدة  ًشدترطت وايدل ،واتحاد المرافق ال تختلد  بالقصدد وعدمده

وي ريدان فيمدا  ،فالبد من اصدد ،ما بالتقليل أو الت ثيرياير أمر ال  او ت

اهدا لو افترات الماشية في شير مما يشترط اال تماع فيده بنفسدها أو فر  

هدل تنقطدر الخلطدة أو  ،المال ان يال بعد طول ال مانولم يعلم  ،الراعي

 ،ولو فرااها أو أحددهما اصددا  فدي شدير مدن ذلد  انقطعدت الخلطدة ؟ال

ومتدددى  ،والتفدددرا اليسدددير مدددن غيدددر اصدددد ال يدددؤثر ،وين  دددان يسددديرا  

الحدول مدن  تدم  يذا نفدراد اال  داو  افعلى من  ان نصيبه نصداب ،انقطعت

أنه ال يشترط اتحاد الحالب  (7)واألصا ،(6)يوم المل  ال من يوم انقطاعها

واألظهاار تااأثير خلطااة الثماار والاازرع والنقااد وعاارض  قولااه .واسنددار

النااااطور والجااارين والااادكان والحاااارس  التجاااارة بشااارط أن ل يتمياااز

 (8)الخلطدددة تدددؤثر فدددي المواشدددي بدددال خدددال  ومكاااان الحفاااظ ونحوهاااا

االشترا  تؤثر فدي أن خلطة  (9)ال ديد ،ب[ وفيما عداها اوالن102]ب 

                                                           

 ."مخطوط"ب[31 2( الشرح الصاير للرافعي ]1)

 (.171 2( روضة الطالبين للنووي )2)

 (.394 5( فتا الع ي  للرافعي )3)

 (.435 5( الم موع للنووي )4)

 (.92( المحرر للرافعي )ص5)

 (.402 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

والن م الوهاج للدميري  ، (172 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر7)

(3 154.) 

و فاية األخيار للحصني  ، (172 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر8)

(1 179.) 

 (.404 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (57 3بحر المذهب للروياني ) :( انظر9)
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 ، مدا فدي المواشدي ،ألن الخليطدين يرتفقدان بالخلطدة فيهدا ًهذر األشديار

ال تدؤثر الخلطدة يال فدي المواشدي  (1)والقدديم ،واحتج له بد طالا الحدديث

 ،وأولددى بددالمنر ،ففيهددا اددوالن مرتبددان ،أمددا خلطددة الم دداورو ،خاصددة

لددى ثالثددة وتر ددر عنددد االختصددار ي ،عنددد األ ثددرين ثبوتهددا (2)واألصددا

ولدددذل  حسدددن يطدددالا  ،(3)تثبدددت خلطدددة االشدددترا  فقدددط ثالثهدددا ،أادددوال

أن ي دون ل دل واحدد  منهمدا  وصورو الخلطة في هذر األشديار ،المصن 

 دديس دراهددم فددي  رع فددي حددائط واحددد أو ل ددل واحددد     أو نخيددل  صدد   

نخيدل مواوفدة  ومنهدا ،واحددو واحد أو أمتعة ت ارو فدي خ اندة   صندوا  

ثمدرت خمسدة أوسدق ت دب فيهدا أمعيندين فدي حدائط  واحدد  على  ماعدة  

ونحوهددا يلددى اشددتراط عدددم التمييدد  فددي الملقَددا  وأشددار بقولدده ،(4)ال  دداو

ادال  ،وال يدال والدو ان والحمدال ،وَ َذاذ النخل والمار الذي يشرب منه

وينمدا ذ درور  ،ولم أر من صدرح باشدتراط شدير مدن ذلد  (5)ابن النقيب

ان بالخلطددة فددي قددألنهمددا  مددا يرتف (6)الرافعددي اددال ،فددي معددرض التعليددل

 ...ان بها في غيرهدا باتحداد ال درينقلخفة المؤونة  ذل  يرتف ًالمواشي

 ،فلددم يددذ رر ال شددرطا  وال تعلدديال   ،وأسددقطه مددن الروضددة ،يلددى آخددرر

موضددر  وال ددرين ،(7)بالطددار المهملددة حددافظ النخددل والشدد ر والندداطور

ولوجاااوب زكااااة الماشاااية  قولاااه .غيدددر ذلددد  وايدددل ،(8)ت فيددد  الثمدددار

وسديأتي  ،اسسدالم والحريدة أولها شروط و وب ال  او ثمانية ،شرطان

والنصداب و مدال الملد  والحدول ودوام الملد   ،تصريا المصن  بهمدا
                                                           

 (.172 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (48 3التهذيب للباوي ) :( انظر1)

 (.404 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر2)

 (.57 3بحر المذهب للروياني ) :( انظر3)

 (.405 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

  لم أا  عليه.( 5)

 (.404 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

والن م  ، ن ط ر":"مادو ، (500المصباح المنير للفيومي )ص :( انظر7)

 (.155 3الوهاج للدميري )

 ، (255 1النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر8)

  رن".:"مادو



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

936 

وهددي شددروط فددي  ميددر األنددواع مددا عدددا الحددول فددي  ، ميددر الحددول

نعمدا   ونهدا  ويختص بالماشية منها اثندان ،المعشرات والمعدن والر ا 

مضااي  قولااه .فلددو عبددر بددالنعم  ددان أولددى ،و ونهددا سددائمة ،متمحضددة

 ((ال   او في مال حتى يحول عليه الحدول)) لقوله  ًالحول في ملكه

 مدا االده  ،وأ مدر عليده التدابعون والفقهدار ،ولم يضعفه (1)روار أبو داود

 (3)وايددددر فدددي ال فايدددة ،وين خدددال  فيددده بعدددض الصدددحابة ،(2)المددداوردي

ويسدتثنى منده مدا لدو ملد  نصدابا  مدن نقدد سدتة أشدهر مدثال  ثدم  ،بالتوالي

ا  أو عداد يليده أخدرج ال  داو ف ذا  ان ملي د ،ف ن الحول ال ينقطر ،أارضه

 .(4)ح دار اسمدام البلقيندي عدن الشدي  أبدي حامدد ،عند تمام األشهر البااية

أي يسددتثنى مددن اشددتراط  لكاان مااا نااتج ماان نصاااب  يزكااى بحولااه قولااه

 ،بل يضم يلى األمهات في حولهدا ،فال يشترط فيه الحول ،الحول النتاج

فد ن حددث بعددر فدال  ،أن يحددث ابدل تمدام الحدول أحددها وللضم شروط

ين  دان  وايدل ،بدل يضدم يلدى الثداني ،ي ضم يلى الحول األول ال بقضائه

عدد الحدول وبعدد أمدا ب ،ولحدوثه ابل التم ن من األدار ضممنار يلدى األ

أن يحددث مدن نفدس  الثداني .التم ن فال ي  ى بحول األصل بال خدال 

احترا ا  عما مل  في أثندار الحدول بشدرار   ،نتج وأشار يليه بقوله ،المال

ألن الدددليل اددد اددام علددى اشددتراط  ًضددم  مددا سدديأتيف ندده ال ي   ،أو غيددرر

أن ي دون  الثالث .فبقي ما عدار على األصل ،خرج النتاج لدليل ،الحول

احتدرا ا  عمدا يذا ملد   ،من نصداب ويليه أشار بقوله ،النتاج من نصاب

وحددث منهدا فصديل فدي غدرو  ،دونه  أربعة من اسبل في غرو المحدرم

فابتدار حوله مدن  ،ألن ما دون النصاب و ودر  عدمه ًفال ضم   ،ر ب

ه أن يحددث مملو دا  لمالد  النصداب بالسدبب الدذي ملد  بد الرابر .ر ب

ضددم النتدداج يلددى حددول فددال ي   ،فدد ذا أوصددى بالحمددل لشددخص ،النصدداب

و دذا لددو أوصدى الموصددي لده بالحمددل بده أيضددا  ابدل انفصدداله  ،الدوارث
                                                           

برام  ، باب في   او السائمة ،  تاب ال  او ، (100 2( سنن أبي داود )1)

برام  ، (436 1ا سنن أبي داود )صحي :انظر ، وصححه األلباني ، (1573)

(1573.) 

 (.175 3للماوردي ) الحاوي ال بير( 2)

 (.242 5(  فاية النبيه البن الرفعة )3)

 (.353 1أسنى المطالب للسني ي ) :( انظر4)
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ظهدر فائددو الضدم يذا توينمدا  ،ألنده ملد  بطريدق متعددد ًلمال  األمهات

فولدددت يحدددى  ،بلاددت الماشددية بالنتدداج نصددابا  آخددر بددأن ملدد  مئددة شدداو

مددا يذا لددم يحدددث يال عشددرون فددال تظهددر لدده أ ،نفي ددب شدداتا ،وعشددرين

أصوب مدن ادول  "يضم يلى األصول في الحول" (1)فقول المحرر ،فائدو

ويال  ،ألن الضم يذ ااتضدى و دوب شدير    دار ًي  ى بحوله المصن 

ويذا و دددت الشددروط فماتددت األمهددات  لهددا أو بعضددها والنتدداج  ،فددال

الصدددحيا الدددذي اطدددر بددده ى النتددداج بحدددول األمهدددات علدددى نصددداب    ددد

ال ي  ي بحدول األمهدات يال يذا بقدي منهدا  (3)واال األنماطي ،(2)ال مهور

  .ولو واحدو ،يشترط بقار شير من األمهات (4)وايل ،نصاب

نت دت  يقدال ،بضم الندون و سدر التدار علدى المبندي للمفعدول ن تِج  فائدة

 هددا أهلدده نت ددا  واددد نت   ،بفددتا ثالثدده نتا ددا  بال سددر يذا ولدددت ،النااددة تنددتج

  .(5)على و ن ضرب ضربا  

أو  المسددتفاد بشددرار   ضاام المملااوك بشااراء غيااره فااي الحااولول ي   قولااه

 مدا صدرح بده  ،يلى ما عندر في الحول بال خال  ضم  ال ي   أو هبة   يرث  

 ،بخدال  النتداجألنه ليس حادثا  من نفدس النصداب  ً(6)في شرح المهذب

 أ[103]ب  في الحدول عدن النصداب واحتر  بقوله ،وربا مال الت ارو

ألندده بددال ثرو اددد بلددغ حدددا  يحتمددل  ً(7)ضددم يليدده فيدده علددى الصددحياف ندده ي  

                                                           

 (.93( المحرر للرافعي )ص1)

 ، (121 3ونهاية المطلب لل ويني ) ، (63 1اساناع للماوردي ) :( انظر2)

 (.433 2والوسيط للا الي )

والنووي في روضة  ، (248 3) الحاوي ال بير( ح ار عنه الماوردي في 3)

 (.166 2الطالبين )

والرافعي في فتا الع ي   ، (42 3( ح ار الروياني في بحر المذهب )4)

(5 380.) 

 نتج".:"مادو ، (10 5النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير ) :( انظر5)

 (.365 5( الم موع للنووي )6)

 ، (30 3والتهذيب للباوي ) ، (40 3بحر المذهب للروياني ) :( انظر7)

 (.185 2وروضة الطالبين للنووي )
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 ،أ[ عشدرا  86]أ  المواساو  ما يذا مل  ثالثين بقرو ستة أشهر ثم اشترى

 ،بدر مسدنةر وعند تمدام حدول العشدر ،تبير فعليه عند تمام حول األصل

 ويذا تدم حدول ثدان   ،ثالثدة أربداع مسدنة لدصدل ل مده ثان   ار حول   ف ذ 

ال ينعقددد حددول  واددال ابددن سددريج ،وه ددذا أبدددا   ،ربددر مسددنة للعشددر ل مدده

 ،لو مل  عشرين من اسبدل ثدم عشدرا  و ،(1)العشر حتى يتم حول الثالثين

العشر مدن ألن  ًبل ل ل ح مه ،ال ينعقد الحول فال يقول ابن سريج هنا

فد ن  دان المسدتفاد دون نصداب وال يبلدغ النصداب  ،اسبل نصداب  امدل

ا قوله .(2)فال ح م له ،الثاني اعلدم أن  قد  فإن ادعى النتاج بعد الحول ص 

 فد ذا اختلد  السداعي والمالد  فقدال ،االعتبار في النتاج بتمام االنفصدال

اختلفدا أنده مدن و دذل  يذا  ،ابلده واال الساعي ،حصل النتاج بعد الحول

ألن األصل عدم الحدوث ابل ذلد   ًا المال د  النصاب أو من غيرر ص  

أي احتياطدا   فل افاإن اتهام ح   قوله .السيما واألصل أيضا  عدم الو وب

ولاو زال  قولاه .(3)وا بدة وفدي و ده ،واليمين هنا مستحبة ،لحق الفقرار

هذا يشارو يلى بقار الملد   فعاد أو بادل بمثله استأنف ،ملكه في الحول

ولدو بدادل  ،فلو  ال المل  في خالل الحول انقطر الحدول ، مير الحول

 ،من  نسها أو من غيرر استأن   ل واحد  منهما الحدول بماشيته ماشية  

 ،ل ندده ي ددرر ،وال فددرا فددي ذلدد  بددين أن يقصددد الفددرار مددن ال  دداو أو ال

ولددو  ددان  ،الحددولو ددذا لددو بددادل الددذهب بالددذهب أو الددورا اسددتأن  

وين اتصدددل بهدددا  ،صددديرفيا  علدددى األظهدددر وال يقطدددر المبادلدددة الفاسددددو

فعداد  وأشدار بقولده ،وتعبيرر بدال وال يددخل فيده البيدر والهبدة ،(4)القبض

 ،بمثلدده يلددى أندده ولددو عدداد عقيددب الدد وال ينقطددر ويؤخددذ مندده ومددن اولدده

 .(5)وعنددد اخددتال  النددوع بطريددق األولددى ،االسددتئنا  عنددد طددول الدد من

                                                           

 ، (484 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (30 3التهذيب للباوي ) :( انظر1)

 (.365 5والم موع للنووي )

ية النبيه البن الرفعة و فا ، (185 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

(5 258.) 

 (. 256 2( ح ى الو هين النووي في روضة الطالبين )3)

 (.361 5الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (. 158 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)
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ودليلدده اولدده فددي  ،هددذا الشددرط الثدداني الددذي عيندده وكونهااا سااائمة قولااه

وروى  ،(1)((الحددديث ...وفدي صددداة الادنم فدي سدائمتها )) ¢ تداب أندس

عن به  بن ح يم عن أبيه عن  ددر أن رسدول ه  (3)والنسائي(2)أبو داود

 وروار الحددا م  (( فددي أربعددين بنددت لبددون فددي  ددل سددائمة يبددل   )) اددال

 ،لحدق البقدر بهمداوي   ،فثبت اعتبدار السدوم فدي اسبدل والادنم ،(4)وصححه

فهدل هدي  ،مملدو  فلو أسيمت فدي  دإل   ،الرعي في ال د المباح والسوم

سددامت تسددوم  يقددال ،(5)فيدده و هددان مددن غيددر تددر يا ؟سددائمة أو معلوفددة

 م األرضِسدددسدددميت بدددذل  ألنهدددا تَ  ،سدددمتها أخر تهدددا للرعددديأو ،سدددوما  

والمعنى في اشدتراط السدوم أن بسدببه تقدل المؤندة  ،(6)مهالِ عْ بالرعي أي ت  

 ،(7)أي بدال خدال  لفت معظم الحول فاال زكااةفإن ع   قوله .ويَ ثر النمار

علد  لديال  وترعدى أمدا لدو  اندت ت   ،يذا تمحدض العلد  وصورو المسدألة

 قولاه .(8)االه الرافعي ،فعلى الخال  الذي سيأتي ،نهارا  في  مير السنة

فاألصااح إن علفاات قاادراا تعاايش  ،أي ين علفددت دون معظددم الحددول وإل

أي  وإل فاال قولاه .المؤندة خفدةأي   اتهدا ل ن وجباتبدونه بالضرر باي  

فال  ،وين  انت ال تعيش في تل  المدو بدونه أو تعيش ول ن بضرر بي ن

                                                           

 (. 904( سبق تخري ه )ص1)

برام  ، باب في   او السائمة ،  تاب ال  او ، (101 2( سنن أبي داود )2)

برام  ، (436 1صحيا سنن أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (1575)

(1575.) 

ال  او عن اسبل يذا  باب: سقوط ،  تاب ال  او ، (15 5( سنن النسائي )3)

 ، (181 2وحسنه األلباني ) ، (2449برام ) ،  انت رسال ألهلها ولحمولتهم

 (.2448برام )

المستدر  على الصحيحين  :هذا حديث صحيا اسسناد". انظر:"( اال4)

 (.1448برام ) ، (554 1)

 (.159 3والن م الوهاج للدميري ) ، (151 3البيان للعمراني ) :( انظر5)

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (408 3للماوردي ) الحاوي ال بير :انظر (6)

(5 245.) 

 (.190 2الم موع للنووي ) :( انظر7)

 (.495 5( فتا الع ي  للرافعي )8)
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بددال  يال أن اولدده ،ه ددذا ذ ددرر  ثيددر مددن األئمددة ،لظهددور المؤنددة ،  دداو

 وايدل ،ولم يتعرض لده األ ثدرون ،(1)ضرر بي ن من  يادو يمام الحرمين

ويذ  ،فددت ادددرا  ي عَددد  مؤنددة باسضددافة يلددى رفددق السددائمة فددال   دداول  ين ع  

ت ِقددر باسضددافة يليدده و بددت وفسددر الرفددق بدددرها ونسددلها وأصددوافها  ،اح 

ال  داو ال تمتنر  (3)وايل ،نه األفقهي (2)واال في الشرح الصاير ،وأوبارها

فالمشدهور  ،وعلدى هدذا لدو اسدتويا ،يال يذا  اد العل  على نص  السنة

 ،يقطدر السدوم تمدول مدن العلد  وين ادل  ين ما ي   (4)وايل ،ال  م بالسقوط

ولعددل األاددرب تخصدديص هددذر األو دده بمددا يذا لددم يقصددد  (5)اددال الرافعددي

صداحب  ذا ذ رر  ،ف ن اصد به اطر السوم انقطر ال محالة ،بعلفه شيئا  

وما االه الرافعي ح دار الرويداني عدن نصده  (6)اال السب ي ،العدو وغيرر

 وين ادل   ،بأن النية اارنت الفعل المسقط لل  او فسدقطت وعلله ،في األم

ومقتضى ذل  يثبدات  ،نه المذهبي اال البندني ي واال ،الفعل واستاربه

 فقدال ،وبه صرح ال ر داني فدي الشدافي (7)اال في المهمات ،خال  فيه

وين  ،فدال ح دم لده ،وين علفها الحول أو بعضه ولم ينو نقلها يلى العل 

ولااو سااامت بنفسااها أو  قولااه .نددوار انقطددر حولهددا فددي أصددا الددو هين

اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث ونضح ونحوه فال زكاة في 

يذا سامت الماشية بنفسها بعد أن  انت  األولى ذ ر ثالث مسائل األصح

بأن ي ون ذل  عقيب مل ده لهدا بده فدال  ،أو ال معلوفة وال سائمة معلوفة

 ،ألن فعدل اسسدامة لدم يو دد ًمدايو ،ما لعدم القصد ين اشترطناري ،  او

                                                           

 (.205 3( نهاية المطلب لل ويني )1)

 ."مخطوط"أ[38 2( الشرح الصاير للرافعي ]2)

ا من أحد القولين في المسقي ( َمحِ ي عن أبي علي بن أبي هريرو تخري 3)

الم موع للنووي  :بمار السمار والنضا على اول اعتبار الاالب. انظر

(5 358.) 

 (.190 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )4)

 (.495 5( فتا الع ي  للرافعي )5)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (294 1( االبتهاج للسب ي )6)

 (.555 3( المهمات لدسنوي )7)



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

941 

يذا اعتلفددت السددائمة بنفسددها القدددر  الثانيددة .ال ت ددب فيهددا اطعددا   (1)وايددل

 ب[103]ب  (2)وايددل ،فددال   دداو لحصددول المؤنددة ،المددؤثر مددن العلدد 

يذا  انددت السددائمة  الثالثددة .ف ددان و ددودر  عدمدده ،ألندده لددم يقصدددر ً ددبت

مبدداح  السددتعمال   و  عددد  ألنهددا م   ًفددال   دداو فيهددا ونضددا   عاملددة فددي حددرث  

روار  ((لديس فدي العوامدل صدداة)) وفدي الحدديث ،فأشبهت ثيداب البددن

ين  واال الشي  أبو محمد و ماعدة مدن الخراسدانيين ،(4)وغيرر (3)البيهقي

 ،فال  او فيهدا وا بدة ،عل ول نها سائمة أبدا  ال ت   ،مستعمال  منهاما  ان 

ولو عبر  ،(5)وفائدو العمل ،ألن فيها توفر المؤنة ًبل هي أولى باسي اب

فدي  (6)ألنه نقل فدي شدرح المهدذب ًالمصن  بالمذهب في الثالث استقام

ونقدل فدي األولدى  ،أنهدم اطعدوا بعددم الو دوب األخيرتين عن األ ثرين

 .أيضا  

واصددر اسسدامة عندد  ،المتنداع الرعدي بدالثلج ً  المالد لدو عل د  فروع

والندا بال  داو فدي  ،  الااصب للسائمة أو أسدام المعلوفدةاسم ان أو عل  

فظهدددر أن  (7)ادددال السدددب ي .فاألصدددا ال   ددداو فدددي الدددثالث ،الماصدددوب

المال  أو من يقوم مقامده مدن و يدل أو ولدي سامة يالشرط على األصا 

 .ال اصدر

                                                           

 (.191 2( ح ار النووي في روضة الطالبين )1)

 (.171 1( ح ار الحصني في  فاية األخيار )2)

باب ما يسقط الصداة  ،  تاب ال  او ، (195 4( السنن ال برى للبيهقي )3)

ال امر الصاير و يادته  :وضعفه األلباني. انظر ، (7391برام ) ، عن الماشية

 (.10373برام ) ، (1038 1لدلباني )

 ، باب: ليس في العوامل صداة ،  تاب ال  او ، (493 2( سنن الداراطني )4)

 (.1941برام )

 (.61 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)

 (.358 5( الم موع للنووي )6)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (297 1( االبتهاج للسب ي )7)
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لمددا  ًقولاه وإذا وردت مااءا أخاذت زكاتهاا عنااده وإل فعناد ماوت أهلهاا

تؤخددذ صددداات أهددل الباديددة علددى  )) اددال أن النبددي  (1)روى البيهقددي

فددددي هددددذين  ب[86فدددد ن لددددم ي دددددها السدددداعي ]أ  ،((ميدددداههم وأابيددددتهم

الماشدية أن ي لبهدا مدن مرعاهدا يليده فليس له أن يل م رب  ،الموضعين

ولددده أن يل مددده ب حضدددارها يلدددى المدددار أو  ،وال عليددده اتباعهدددا ،للمشدددقة

ق المالااك فااي عااددها إن صااد  وي   :قولااه .وخرو دده يليهددا أفضددل ،األفنيددة

أي وين لم ي ن ثقة أو  وإل قوله .ها أيضا  وي و  للساعي عد   ،كان ثقة

  .ألنه أسهل وأبعد عن الالط ًمضيق  فَت عَد  عند  ،ال أعر  عددها اال

                                                           

باب أين تؤخذ صداة  ،  تاب ال  او ، (185 4( السنن ال برى للبيهقي )1)

 (.7363برام ) ، الماشية
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  باب   او النبات

 ،نبدت الشدير نباتدا  واسدما  بمعندى النابدت  قولد ، النبات ي دون مصددرا  

وين  ان استعمال النبات  ،والمراد به ال روع والثمار ،وهو المراد هنا

 ،ودليل البداب ابدل اس مداع ،(1)االه في التحرير ،في الثمار غير مألو 

 قولاه .ومن السدنة أحاديدث ، ( 2) {حجمج مث هت مت} تعالىاوله 

فلدذل  أو دب الشدارع  ،ال حيداو بدونده ،ألنه ضدروري ًتختص بالقوت

 ،الرطاب والعناب وهاو مان الثماار قولاه .منه شيئا  ألرباب الضرورات

أن  أمددر رسددول ه )) اددال¢ لمددا روى عتدداب بددن أسدديد ً(3)باس مدداع

ويؤخددذ   اتدده  بيبددا   مددا تؤخددذ  ،خددرص النخددليخددرص العنددب  مددا ي

 (6)والنسددائي (5)وأبددو داود (4)روار الترمددذي وحسددنه ((صددداة النخددل تمددرا  

الحنطاااة والشاااعير واألرز  ومااان الحاااب قولاااه .(7)وصدددححه ابدددن حبدددان

أي  دددالحمص والددددخن والدددذرو  وساااائر المقتاااات اختيااااراا  ،والعااادس

عددن  (2)والبيهقددي (1)روى الحددا م ،(8)لبددان والبددااالر والمدداش واللوبيددا وال

                                                           

 (.469 1( تحرير الفتاوي البن أبي  رعة العرااي )1)

 .141سورو األنعام ( 2)

والنووي في الم موع  ، (45( نقل اس ماع ابن المنذر في اس ماع )ص3)

 (.166 3والدميري في الن م الوهاج ) ، (454 5)

باب ما  ، (27 3سنن الترمذي ) :غريب". انظر هذا حديث حسن:"( اال4)

 (. 644برام ) ،  ار في الخرص

برام  ، باب في خرص العنب ،  تاب ال  او ، (110 2( سنن أبي داود )5)

برام  ، (124ضعي  أبي داود )ص :انظر ، وضعفه األلباني ، (1603)

(1603.) 

برام  ، شرار الصداة باب ،  تاب ال  او ، (109 5( سنن النسائي )6)

(2618.) 

باب ذ ر اسخبار عما يعمل الخارص في  ، (74 8( صحيا ابن حبان )7)

 (. 3279برام ) ، العنب  ما يعمله في النخل

بضم ال يم ويقال له أيضا الخلر بضم الخار المع مة وتشديد الالم  :( ال لبان8)

وهو حبٌّ متوسط  ، وهو الهرطمان: بضم الهار والطار ، عدها رارالمفتوحة وب

تحرير ألفاظ التنبيه  :نافر لإلسهال والسعال. انظر ، بين الشعير والحنطة
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ال تأخدذ الصدداة )) يلى اليمن حين بعثهما النبي  ƒ معاذ وأبي موسى

 ادال البيهقدي ،((الشدعير والحنطدة وال بيدب والتمدر األربعدةيال من هذر 

لشددمول  ًوأ لحددق البددااي بهددا (3)اددال السددب ي ،وهددو متصددل ،رواتدده ثقددات

احتدر   ،اختيدارا   واولده ،معنى االاتيات وصالحيتها لالاتيات واالدخار

 ،ونحدور ممدا يقتدات فدي حدال الضدرورو وال ددب(4)به عن حب الااسول

سدتنبت ال فد ن مدا ال ي   ،باالختيدار عدن ذ در االسدتنباتواستانى بالتقييدد 

فمعظمدده ال ت دب ال  دداو فيدده بددال  ،وأمددا مدا لدديس بقددوت   ،يقتدات اختيددارا  

  .وغيرها من الثمار ، التين والسفر ل والرمان ،(5)خال 

نبتددده بدددين تمدددا و بدددت فيددده ال  ددداو ال فدددرا فدددي األرض الدددذي   تنبياااه

 سواد العراا والبالد المفتتحة  ،المملو ة والمستأ رو والخرا ية عندنا

ددد  ،لحا  علدددى أن ت دددون األرض للمسدددلمين ويسددد نها ال فدددار بدددالخراجص 

 رع تددو ددذا ال فددرا بددين أن  ،شددر مددر األ ددرو والخددراجفي ددب فيهددا الع  

وأمددا الخدددراج  ،البدددذر مددن أهدددل ال  دداو فينبدددت اصدددا  وبدددين أن يتندداثر

ف ن  ،المأخوذ ظلما  من البالد التي أسلم أهلها عليها أو أحياها المسلمون

أخددذر السددلطان علددى أن ي ددون بدددال  عددن العشددر سددقط بدده الفددرض علددى 

ويذا و ب العشر أو نصفه في ال رع والثمدار لدم ت دب فيهدا  ،(6)األصا

  .وين بقيت سنين ،بعد ذل  شير

                                                                                                                                                             

 ، (167 4والقاموس المحيط للفيرو ابادي ) ، (109للنووي )ص

 الهرطمان".:"مادو

 (.1459) برام ،  تاب ال  او ، (558 1( المستدر  على الصحيحين )1)

باب ال تؤخذ صداة شير  ،  تاب ال  او ، (210 4( السنن ال برى للبيهقي )2)

وصححه األلباني في يروار  ، (7451برام ) ، من الش ر غير النخل والعنب

 (.278 3الاليل )

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (303 1( االبتهاج للسب ي )3)

المع م الوسيط  :عشب حولي ينبت في صحارى مصر. انظر :( الااسول4)

 (.652 2لم مر اللاة العربية )

 (.231 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

وروضة الطالبين للنووي  ، (567 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

(2 235.) 
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تجااب فااي الزيتااون والزعفااران والااورس والقاارطم  وفااي القااديم قولااه

وفدي العسدل حدديث  ،ورد في ال يتدون والدورس آثدار ضدعيفة ،والعسل

وينمدا  ،ولم يرد في ال عفدران شدير ،(1)نبه على ضعفه البخاري وغيرر

وطردوا القدديم فدي  ،ومنهم من ألحق المعصفر بالقرطم ،لحق بالورسأ  

 ،فهذر ثمانية أشيار عن القديم ،في َحبُّ الف ل (2) ج وح ار ابن ،الترمس

وال يعتبر  ،(3)أن النصاب يعتبر في ال يتون والعسل والقرطم والمشهور

وبدددو صددالح ال يتددون  ،فددي ال عفددران والددورس لقلددة الحاصددل منهمددا

وين  ،خدرج عشدرر  يتوندا  فد ن لدم ي دير منده  يدت أ   ،نض ه واسودادر

وال فدرا  ،(4)وهو أولى ،ين ال يتون وال يتفالصحيا أنه يتخير ب ، ار

أو أخدددذر مدددن مملو دددا  ي دددون النحدددل  أ[104]ب  سدددل بدددين أنعفدددي ال

لديس فيمدا )) لقوله  ًونصابه خمسة أوسق قوله .(5)المواضر المباحة

 ،¢مدددن حدددديث أبدددي سدددعيد (6)متفدددق عليددده ((دون خمسدددة أوسدددق صدددداة

 ،((خمسددة أوسددقبلددغ تلدديس فددي حددب وال تمددر صددداة حتددى ))(7)ولمسددلم

مي به هذا المقدار أل ل ما مصدر بمعنى ال مر س   ،بفتا الواو والوسق

 ،الوسددق يعنددي بددالفتا مصدددر (8)واددال ال ددوهري ، معدده مددن الصدديعان

 ًوهي ألف وستمائة رطل بغدادياة قوله .والوسق بال سر ستون صاعا  

فدي آخدر  (1)وفي صحيا ابن حبدان ،(9)ستون صاعا  باس ماع ألن الوسق
                                                           

 (.348 3فتا الباري البن ح ر ) :( انظر1)

 (.364 5و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (456 5وع للنووي )الم م :( انظر2)

 (.57التنبيه للشيرا ي )ص :( انظر3)

 (.454 5والم موع للنووي ) ، (562 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.256 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

برام  ، باب   او الورا ،  تاب ال  او ، (116 2( صحيا البخاري )6)

ليس فيما دون  :باب ،  تاب ال  او ، (293 4وصحيا مسلم ) ، (1447)

 (.979برام ) ، خمسة أوسق صداة

ليس فيما دون خمسة أوسق  :باب ،  تاب ال  او ، (295 4( صحيا مسلم )7)

 (.979برام ) ، صداة

 (.1567-1566 4( الصحاح لل وهري )8)

 (.458 5( ح ار النووي في الم موع )9)
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 فت دون الخمسدة األوسدق ،((والوسق ستون صداعا  )) ¢حديث أبي سعيد

رطدل  والمد ،وذل  أل  ومئتا مد ،أربعة أمداد والصاع ،ثمائة صاعثال

 ،وهدو ألد  وسدتمئة رطدل ،في دون الحاصدل مدا ذ درر المصدن  ،وثلث

 ،(2) ما االه المحب الطبدري ،ألنه الرطل الشرعي ًر بالباداديد  وينما ا  

 ،(4)خالفددا  لمددا فددي شددرح مسددلم (3)وتقدددير األوسددق تحديددد علددى األصددا

واالعتبدار بال يدل ال بدالو ن علدى  ،(5)و تاب الطهارو من شرح المهذب

وبالدمشااقي ثالثمئااة  قولااه .در بددالو ن اسددتظهارا  وينمددا ا دد ،(6)الصددحيا

 ،سددتمائة درهددم ألن الرطددل الدمشددقي ًوسااتة وأربعااون رطااالا وثلثااان

دد ،(7)مئددة وثالثددون درهمددا  عنددد الرافعددي ورطددل باددداد مائددة  دفي ددون الم 

سددتمائة درهددم وثالثددة  والصدداع ،وثالثددة وسددبعين درهمددا  وثلددث درهددم

ضرب ثالثة وتسدعين وثلثدا اف ،و ملة الصيعان ثالثمائة ،وتسعون وثلثا  

حصددل لدد  مددن م مددوع ذلدد  ي عددل  ددل سددتمائة رطددل او ،فددي ثالثمائددة

 قلات قولاه .وهو ما ادال الرافعدي ،وثلثانوستة وأربعون رطال   ثالثمئة  

ألن األصاح أن  ًاألصح ثالثمائاة واثناان وأربعاون وساتة أساباع رطال

ا وأربعة أسباع درهام    وقيال ،رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما

يذا  ددان الرطددل مائددة وثمانيددة  وثالثااون وهللا أعلاام وقياال ،بااال أسااباع

بلدغ  ئة  اوعشرين درهما  وأربعدة أسدباع درهدم وضدربته فدي ألد  وسدتم

                                                                                                                                                             

باب  ذ ر اسخبار عن ادر الوسق الذي ت ب  ، (76 8صحيا ابن حبان )( 1)

وصححه  ، (3282برام ) ، ال  او في خمسة أمثاله يذا أخر ته األرض

برام  ، (202 5التعليقات الحسان على صحيا ابن حبان ) :األلباني. انظر

(3271.) 

 (.368 1أسنى المطالب للسني ي ) :( انظر2)

وروضة الطالبين للنووي  ، (565 5  للرافعي )فتا الع ي :( انظر3)

(2 233.) 

 (.294 4( شرح النووي على مسلم )4)

 (.122 1( الم موع للنووي )5)

 ، (458 5والم موع للنووي ) ، (566 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.171 3والن م الوهاج للدميري )

 (.566 5( فتا الع ي  للرافعي )7)
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مئتي أل  وخمس آال  وسبعمائة درهم وأربعدة عشدر درهمدا  وس دْبعي 

ف ذا اسمتها بالرطل الدمشقي وهو سدتمائة درهدم  اندت ثالثمائدة  ،درهم

 ،سددباع درهددموثالثددة وأربعددين بددنقص خمسددة وثمددانين درهمددا  وخمسددة أ

ينهدا ثالثمائدة واثنددان  فلدذل  ادال المصدن  ،وهدو سدبر الرطدل الدمشدقي

واحدددد ومائدددة  والمدددد علدددى هدددذا القدددول ،وأربعدددون وسدددتة أسدددباع رطدددل

ستمائة وخمسة وثمدانون  والصاع ،وسبعون درهما  وثالثة أسباع درهم

وألربعدة  ،لستمائة ثالثمائدة رطدل أ[78]أ  فتأخذ ،درهما  وخمسة أسباع

وأربعدة  ،وخمسة أسباع خمسمائة وثمانين اثنين وأربعين رطال  ولواحد  

ومدا اددال المصدن  فددي  ،وهدي سددتة أسدباع رطددل ،عشدر وسدبعي درهددم

ف نه تسعون مثقاال   ل أوايدة منده  ،تحرير الرطل البادادي هو الصحيا

وممدن  ،درهم وثالثة أسباع درهدم والمثقال ،سبعة مثاال ونص  مثقال

 ،(2)االدده السددب ي ،"م دد "فددي بدداب  (1)ي فددي الصددحاحذ ددر ذلدد  ال ددوهر

وهددي بددالمن  الصدداير  فددي ضددبط األوسددق بقولدده (3)وعبددر فددي المحددرر

وبددال بير الددذي و ندده سددتمائة درهددم ثالثمائددة مددن  وسددت  ،ثمانمائددة مددن  

 ،فأفداد أن الرطدل الدمشدقي مسداو للمدن ِ ال بيدر ،وأربعون من دا  وثلثدا مدن  

اعترض على اختيار الرافعدي فدي اددر  واختصرر المصن  بما ذ ر ثم

ا  قولااه .الرطددل البادددادي أي  ن تتماار أو تزب اابإويعتباار تمااراا أو زبيبااا

طددب والعنددب حددال ال فددا  ين  ددان ممددا يعتبددر الخمسددة أوسددق فددي الرُّ 

ليس فيما دون خمسة أوسق مدن  )) لقوله  ًمنه التمر وال بيب ري ي

ا وإل  قوله .(4)روار مسلم ((التمر صداة ا و عنباا أي وين لدم يتتمدر  فرطبا

 ًويخدرج ال  داو منهمدا ،فبوسق رطبا  وعنبا   ،الرطب ولم يت بب العنب

يعتبر بدأارب األشديار يليده ممدا يتتمدر أو  (5)وايل ،ألن ذل  أ مل أحواله

                                                           

 م  ".:"مادو ، (1609 4لل وهري )( الصحاح 1)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (310 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.94( المحرر للرافعي )3)

ليس فيما دون خمسة أوسق  :باب ،  تاب ال  او ، (295 4( صحيا مسلم )4)

 (.979برام ) ، صداة

وروضة  ، (568 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والنووي. انظر5)

 (.236 2الطالبين للنووي )
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وال خال  أن يضم ما ال ي ف  مدن الثمدار يلدى مدا ي فد  فدي  ،يت بب

عتبر بلوغ الحبوب يأي و تبنهوالحب مصف ى من  قوله .ي مال النصاب

 قولاه .وال يؤ دل معده ،خر فيدهد  ألنه ال ي د ًنصابا  بعد التصفية من التبن

أي وال تو ددب  ومااا أدخاار فااي قشااره كاااألرز والعلااس فعشاارة أوسااق

ويذا أ يددل  ددان الصددافي نصدد   ،ألن يدخددارر فيدده أصددلا لدده ًتصددفيته

لصددافي مندده لي ددون ا ًفيعتبددر بلوغدده بعددد الدددباس عشددرو أوسددق ،المبلددغ

ر ين شدار بقدار  دذل  وأخدرج منده وسدقا  وين شدار والمالد  مخي د ،خمسة

واال البندني ي والروياني  ،(1)اشرر ف ن  ار خمسة أوسق    ار ويال فال

 ،خدرج منده الثلدث أي اشدرا  أنده ي   وغيرهما على ادول الشدي  أبدي حامدد

 داألر   واولده ،(2)االده فدي المهمدات ،في ون نصابه سبعة أوسق ونصفا  

ولدديس  ،مددا يدددخر فددي اشددرر غيرهمددا ن ثددم  أو ،والعلددس يقتضددي التمثيددل

اول ي   قولاه .(3)بفدتا العدين والدالم والعلدس ، ذل  أي  بجانس   ل جانس  كم 

 تمددر ب بيددب وحنطددة بشددعير وحمددص بعدددس أو ع سدده اياسددا  علددى 

أي وين  النااوع إلااى النااوع ضاام  وي   قولااه .وهددذا ال خددال  فيدده ،الماشددية

 [ب104]ب  فتضددم الحنطددة الشددامية يلددى ،تباينددا فددي ال ددودو والددردارو

وال  ،الشدترا هما فدي االسدم ًيلدى مدا سدوار (4)والتمر المعقلي ،المصرية

خارج وي   قولاه .فرا بين أن ي ون في بلد أو بالد يذا  ان المالد  واحددا  

أنده  ادولفيده  (5)وايل ،ألنه ال مشقة فيه ًأي من  ل نوع بقسطه من كل  

أي لقلدة  فاإن عسار قولاه .يؤخذ من الاالب  الماشية علدى أحدد القدولين

                                                           

وروضة  ، (568 5فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والنووي. انظر1)

 (.236 2الطالبين للنووي )

 (.611 3( المهمات لدسنوي )2)

وهو طعام أهل  ، ضرب من الحنطة ت ون حبتين في اشر واحد :( العلس3)

وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي  ، (952 3الصحاح لل وهري ) :صنعار. انظر

 علس".:"مادو ، (111)ص

بفتا الميم ويس ان العين المهملة نوع من التمر معرو   :( التمر المعقلي4)

 :انظر¢. بالبصرو وغيرها من العراا منسوب يلى الصحابي  معقل بن يسار 

 (. 179ألفاظ التنبيه للنووي )ص تحرير

والن م  ، (250 3البيان للعمراني ) :( ح ار العمراني والدميري. انظر5)

 (.173 3الوهاج للدميري )
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 ،لل انبين أي من األنواع رعاية   أخرج الوسط ،الحاصل و ثرو األنواع

فاسددتفدنا مددن  ،مددن الاالددب وايددل ،وين شددق ،خددرج مددن  ددل نددوع  ي   وايددل

 مدا  ،بالقسدط  دا  التعبير بالعسر أنده لدو ت لد  وأخدرج مدن  دل واحدد  

ويضم  قوله .(2) ما في شرح المهذب ،بل هو أفضل ،(1)  م به الرافعي

 فد ذا  دان لده ثالثدة أوسدق حنطدة   ،ألناه ناوع منهاا ؛العلس إلى الحنطاة

ندص  والسالت جانس مساتقل قولاه .علدس   لت بأربعدة أوسدق  م      صافية  

فا تسدب مدن  ،والشدعير بدالطبر ،ألنه يشبه الحنطة في الصدورو ً(3)عليه

 ،يلى واحد منهمدا ضم  فال ي   ،طبعا  انفرد به وصار أصال  برأسهالشبهين 

ول  قولاه .للشدبه الصدوري ًحنطاة وقيال ،للشبه المعندوي ًشعير وقيل

 ،(4)أي فدي ت ميدل النصداب بدال خدال  ثمر عام وزرعاه إلاى آخار ضم  ي  

ولدو  اندت لده  ،سوار أطلعت ثمرو العام الثاني ابل  دذاذ األول أو بعددر

ألن  دل  ًالثداني يلدى األول ضم  العام الواحد مرتين لم ي   نخيل تحمل في

 ،وهدذا ال ي داد يقدر فدي النخدل وال درم اال األصدحاب ، ثمرو عام حمل  

وينمدا ذ رهدا الشدافعي بياندا   ،وينما يقر في التين وغيرر مما ال   او فيه

وإن  ،ثمار العاام بعضاه إلاى بعاض ضام  وي   قوله .(5)صورتلح مها لو ت  

وم يتأخر بعضدها عدن بعدض الخدتال  ر  أي  نخيل أو     إدراكهاختلف 

فد ن اطلدر المتدأخر ابدل بددو صدالح  ،األنواع أو الدبالد حدرارو وبدرودو

دد و ددذا بعددد الصددالح  ،اطعددا  لو ددودر يددوم الو ددوب م  المتقدددم أو معدده ض 

ال تماعهمدا علدى رؤوس النخدل خالفدا  البدن أبدي هريدرو  ًدادوابل ال د

 .ألنها ثمرو عام واحدد ً(7)وهو ظاهر النص ،دادال  و ذا بعد ،(6)وطائفة

ألندده يشدبه ثمددرو  ًإن طلااع الثااني بعاد جااداد األول لام يضام وقيال قولاه

                                                           

 (.581 5( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.488 5( الم موع للنووي )2)

 (.22 3( األم للشافعي )3)

 (.572 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (.240 2وضة الطالبين للنووي )ر :( انظر5)

 (.460 5والم موع للنووي ) ، (467 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر6)

 (.40 2( األم للشافعي )7)
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 اددال (2)واختددارر السددب ي ،(1)وصددححه فددي الشددرح الصدداير ،العددام الثدداني

عدن  (3)ونقدل فدي ال فايدة ،اائم مقامده داداألصا أن وات ال  ،وعلى هذا

أي  وزرعا العام يضمان قوله .بالعام أربعة أشهرأن المراد  األصحاب

 الربيدر ألنها ت رع فدي الخريد  و ًفيما ي رع في السنة مرتين  الذرو

 واألظهر اعتبار وقوع حصاده في سنة قوله .والشتار وايل ،والصي 

أي ين واددر الحصددادان فددي سددنة واحدددو بددأن ي ددون بددين حصددد األول 

دد ألن الحصدداد واددت  ًويال فددال ،م  والثدداني أاددل مددن اثنددي عشددر شددهرا  ض 

اعتبدار  رعيهمددا فددي  والثدداني ،ف ددان اعتبدارر أولددى ،اسدتقرار الو ددوب

اعتبددار الدد رعين والحصددادين فددي سددنة بددأن ي ددون بددين  والثالددث ،سددنة

وفيه سدبعة  ، رع األول وحصد الثاني أال من اثني عشر شهرا  عربية  

لدم  (4)واال األسنوي ،وما صححه في ال تاب تبعا  للمحرر ،أاوال أخرى

 ،بددل ر ددا  ثيددرون اعتبددار واددوع الدد رعين فددي سددنة ،أر مددن صددححه

 ،وتعبيدر المصدن  ال يفهدم تعددد األادوال ،منهم البندني ي وابن الصباغ

فدد ن  رع بعددد  ،وهددذر األاددوال فيمددا يذا  رع الثدداني بعددد حصددد األول

 (6)انيوالث ،أنه على هذا الخال  (5)أصحهما فطريقان ،اشتداد حب األول

ولدددو وادددر  ،ال تماعهمدددا فدددي الحصدددول فدددي األرض ًالقطدددر بالضدددم

بقدل لدم  والثاني ال رعان معا  أو على التواصل المعتاد ثم أدر  أحدهما

 ًعلدى الخدال  والثداني ،القطدر بالضدم [ب87]أ  (7)فاألصدا ،ينعقد حبه

مااا شاارب بااالمطر أو  وواجااب   قولااه .الختالفهمددا فددي واددت الو ددوب

أو  قي بنضاح  وماا س ا ،شارالع   وزرع   عروقه لقربه مان المااء مان ثمار  

                                                           

 ."مخطوط"ب[58 2( الشرح الصاير للرافعي ]1)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (319 1( االبتهاج للسب ي )2)

 (.373 5)(  فاية النبيه البن الرفعة 3)

 ، (601 1و افي المحتاج لدسنوي ) ، (615 3( المهمات لدسنوي )4)

 تحقيق  بندر المحالوي.

 (.522 5والم موع للنووي ) ، (576 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.378 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( اال به ابن سريج. انظر6)

وفتا الع ي  للرافعي  ، (265 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر7)

 (.243 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (576 5)
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والماصدددددوب  ،أي نصددددد  العشدددددر أو بماااااا اشاااااتراه نصااااافه دولب  

 ،والموهدددوب ين الندددا يقتضدددي ثوابدددا   ،ألنددده عليددده ضدددمانه ً المشدددتري

عدن  (1)روى البخداري ،ف الشرار ويال ف الماصوب علدى األر دا للمندة

فيمددا سددقت السددمار والعيددون أو  ددان )) اددال عددن النبددي ¢ ابددن عمددر

عدن  (2)وروى مسدلم ،((قي بالنضا نص  العشدروفيما س   ،عثريا  العشر

وفيمددا سددقى  ،م العشددريفيمددا سددقت األنهددار والادد)) عددن النبددي ¢  ددابر

ب سدناد صدحيا فدي حدديث  (3)وروى أبدو داود ،((بالسانية نصد  العشدر

 واولده ،((العشدر أسقت األنهار والعيون أو  ان بعدال   فيما)) ¢ابن عمر

لدديعم  ًمقصدورو علدى أنهددا موصدولة ،انداو  مددار   األصددوب ،بمدار  اشدترار

  .(4)االه األسنوي ،الثلج والبرد والمار الن س

والثدار بفدتا العدين المهملدة  والعثدري ،الذي يشرب بعرواه البعل  فائدة

 ،السقي من بئر  أو نهدر  بسدانية   والنضا ،سقى بمار السيلالمثلثة الذي ي  

 ،ناضحة واألنثى ،ناضا الذ ر ،وهي البعير أو البقرو الذي يسقى عليه

فارسددي  ،بفددتا الدددال وضددمها مددا يددديرر الحيددوان أو المددار والدددوالب

ا االده  مد ،والدالية أيضا   ،ويسمى المن نون بثالث نونات و يم ،معرب

أي ي ددب العشددر  والقنااوات كااالمطر علااى الصااحيح قولااه .(5)ال ددوهري

ألن مؤونتهدا  ًوهي السوااي المحفورو من النهر العظديم ،فيما سقي بها

ف ذا تهيأت وصل المار يلى ال رع بنفسده  ،ينما تتحمل سصالح الضيعة

فدد ن المؤونددة  ،ونحوهددا أ[105]ب  بعددد أخددرى بخددال  النواضددا مددرو  

واددال  ،ل ثددرو المؤونددة ًنصدد  العشددر والثدداني ،لددنفس الدد رعتتحمددل 

                                                           

باب العشر فيما يسقى من مار  ،  تاب ال  او ، (126 2( صحيا البخاري )1)

 (.1483برام ) ، وبالمار ال اري ، السمار

باب ما فيه العشر أو نص   ،  تاب ال  او ، (298 4( صحيا مسلم )2)

 (.981برام ) ، العشر

برام  ، باب صداة ال رع ،  تاب ال  او ، (108 2سنن أبي داود ) (3)

برام  ، (444 1صحيا سنن أبي داود ) :وصححه األلباني. انظر ، (1597)

(1597.) 

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (602 1(  افي المحتاج لدسنوي )4)

 دلو".:"مادو ، (2339 6( الصحاح لل وهري )5)
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ين  انددت القندداو أو العددين تنهددار  ثيددرا  وتحفددر و ددب نصدد   (1)الباددوي

وين لدم ي دن لهدا مؤوندة غيدر الحفدر األول و سدحها فدي بعدض  ،العشر

أي  وماا يساقى بهماا ساواء قولاه .فالعشر والمدذهب مدا تقددم ،األواات

أي أربدداع العشددر  ثالثااة أرباعااه ،بمددا يو ددب العشددر ومددا يو ددب نصددفه

فاإن غلاب  قولاه .ي دب العشدر نظدرا  للمسدا ين (2)وايدل ،عمال  بالتقسديط

يذا ع م على السقي بمار  واألظهر يقسط ،يعتبر هو ففي قول   ،أحدهما

فأخذ القولين ين غلب مار السدمار و دب العشدر وين  ،السمار أو النضا

يقسط  (3)وأظهرهما ،التر يافي ألن لل ثرو تأثيرا   ًالنضا فنصفهغلب 

وثلثده بالنضدا و دب  ،ف ن  ان ثلثا السقي بمار السمار ،الوا ب عليهما

فلدو  ،خمسة أسداد العشر ثلثا العشدر للثلثدين وثلدث نصد  العشدر للثلدث

 ،ع م على السقي بمار السمار فاحتاج يلى النضدا وأنشدأر علدى النضدا

 .بددار  يأنده  مدا لدو عد م علدى سدقيه بهمدا  (4)فاألصدا ،السيل فسدقارف ار 

 ،سددوار اسددطنا واعتبرنددا األغلددب باعتبااار عاايش الاازرع ونمائااه قولااه

 ،ألن ذل  هو المقصود بالسقي ًفاالعتبار بعيش ال رع أو الثمر ونمائه

بعدد  وقيل ،وعبر بعضهم عن هذا بأن النظر يلى النفر عند أهل الخبرو

واألصددا المنصددوص  ،أي المفيدددو دون مددا ال يفيددد أو يضددر السااقيات

  .األول

ولم يبلغ واحددا  منهمدا  ،لو سقى  رعا  بمار السمار وآخر بالنضا  فرع

ددد نصدددابا   وين اختلددد  اددددر  ،لتمدددام النصددداب ًأحددددهما يلدددى اآلخدددر م  ض 

  .(5)الوا ب

أي فددي النخددل والعنددب وحصددوله فددي باادو صااالح الثماار بوتجااب  قولااه

وال  ،ألنده حينئدذ يقتدات ًأي بددو اشدتدادر واشاتداد الحاب ،البعض  ا 

وينما المراد  ،بل وال ي  ئ ،(6)ي ب اسخراج في ذل  الوات بال خال 
                                                           

 (.92 3)( التهذيب للباوي 1)

 (.177 3( ح ار الدميري في الن م الوهاج )2)

 (.463 5والم موع للنووي ) ، (579 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.583 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر4)

 (.246 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

 (.177 3والن م الوهاج للدميري ) ، (466 5الم موع للنووي ) :( انظر6)
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بالو وب اآلن أنه ينعقد سببا  لو وب اسخراج يذا صدار تمدرا  أو  بيبدا  

للفقرار ي ب دفعه يليهم يذا  د  الثمدر أو حبا  مصفى ويصير ذل  حقا  

  .وصفى الحب

ليس من شرط من بدأ الصالح أو اشتد الحب في مل ه أن ي دون   تنبيه

 ،وهدو بقدل فاشدتد فدي ملد  المشدتري ،هو الد ارع حتدى لدو بداع  رعده

فدال   دداو وين  دان المشددتري ذميدا   ،وهدو مدن أهدل ال  دداو و بدت عليده

  .(1)على أحد  

ر وحصدداد الحددب وحملدده ودياسددة  دادمؤونددة ت فيدد  الثمددر و دد  فائاادة

من خالص مال المال  ال يحسدب  وتصفيته وحفظه وغير ذل  من مؤنة  

  .(2)شير منها من مال ال  او

ألن النبدددي  ًخااارص الثمااار إذا بااادا صاااالحه علاااى مالكاااه سااان  وي   قولاااه

((فخدرص علدى أهدل خيبدر ،¢بعث عبده بن رواحدة))  روار اسمدام

 ،¢عدددن  دددابر (5)والدددداراطني (4)وأبدددو داود ،¢عدددن ابدددن عمدددر (3)أحمدددد

ولددم  ،ين الخددرص وا ددب وايددل ،(6)السددابق¢ ولحددديث عتدداب ابددن أسدديد

وأشدار يليهمدا  ،وهو مخدتص بالرطدب والعندب ،غيرر (7)يذ ر الماوردي

و ددذا ال  ،(8)وال مددخل للخددرص فدي الدد رع بدال خددال  ،بالمثلثددةبدالثمر 

                                                           

 (.178 3( انظر: الن م الوهاج للدميري )1)

 (.249 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

األرناؤوط:  محققه واال ، (4768برام ) ، (24 2( مسند اسمام أحمد )3)

 يسنادر ضعي .

برام  ، باب في الخرص ،  تاب البيوع ، (264 3( سنن أبي داود )4)

صحيا سنن أبي داود  :واال األلباني: صحيا لايرر. انظر ، (3414)

 (.3414برام ) ، (353 2)

باب في ادر الصداة فيما  ،  تاب ال  او ، (51 3( سنن الداراطني )5)

 (.2050برام ) ، أخر ت األرض وخرص الثمار

 (.933( سبق تخري ه في )ص6)

 (.482 3للماوردي ) الحاوي ال بير( 7)

 (.478 5الم موع للنووي ) :( انظر8)
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 ،هدو القدول بايدر علدم والخدرص لادة ،(1)يخرص ال يتون على المدذهب

ما ي يئ من الرطب ال ائن  رح  وفي االصطالح ،(2)ربل بالظن والح 

والمشهور إدخال  قوله .(3)و ما ي يئ من العنب  بيبا   ،على النخل تمرا  

يتددر  للمالدد  نخلددة أو  وفددي اولدده ،لعمددوم األدلددة ًجميعااه فااي الخاارص

أن يتدر  لهدم الربدر أو  هذا القول (4)ونقل الماوردي ،نخالت يأ لها أهله

فدد ن لددم تدددعوا  ،وا ودعددوا الثلددثخددذيذا خرصددتم ف ))لقولدده  ًالثلددث

 .(7)والحدا م (6)وصححه ابدن حبدان (5)روار أبو داود ((فدعوا الربر ،الثلث

 دان  وألن النبدي  ،ألنده ي تهدد ًأي  الحدا م أنه يكفاي خاارص قوله

 (8)والثاني ،واطر به بعضهم ،يبعث عبده بن رواحة يلى خيبر خارصا  

وشاارطه  قولااه .فأشددبه التقددويم ،ألن الخددرص تقدددير ًالبددد مددن اثنددين

ألن الفاسدددق وال دددافر ال يقبدددل  ًأي سدددوار شدددرطنا العددددد أم ال العدالاااة

ألن  ًي ددون أيضددا  عارفددا  بددالخرصويشددترط أن  ،اولهمددا علددى الايددر

وكااذا الحرياااة  قولااه .(9)ال اهددل بالشددير لدديس مدددن أهددل اال تهدداد فيددده

 ًض واألنثدى والخنثدىأي فال ي في الرايق والمبع   والذكورة في األصح

ال يشددترطان  مددا فددي ال يددال  والثدداني ،وواليددتهم ممتنعددة ،ألنهددا واليددة
                                                           

 (.179 3والن م الوهاج للدميري ) ، (455 5الم موع للنووي ) :( انظر1)

 خ ر ص".":مادو ، (617 1القاموس المحيط للفيرو ابادي ) :( انظر2)

 (.395 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر3)

 (.475 3للماوردي ) الحاوي ال بير( 4)

برام  ، باب في خرص العنب ،  تاب ال  او ، (110 2( سنن أبي داود )5)

برام  ، (124ضعي  أبي داود )ص :انظر ، وضعفه األلباني ، (1605)

(1605.) 

باب ذ ر األمر للخارص أن يدع ثلث التمر أو  ، (74 8( صحيا ابن حبان )6)

برام  ، ربعه ليأ له أهله رطبا غير داخل فيما يأخذ منه العشر أو نص  العشر

(3280.) 

 (.1464برام ) ، (560 1( المستدر  على الصحيحين )7)

وفتا الع ي   ، (244 3البيان للعمراني ) :( ح ار العمراني والرافعي. انظر8)

 (.586 5للرافعي )

 (.181 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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مددا علددى أ ،أندده واحدددومقتضددى  ددالم المصددن  التفريددر علددى  ،والددو ان

 ،(1)االددده فدددي ال فايدددة ،مرأتين وال عبددددينافدددال ي تفدددي بددد ،شدددراط العدددددي

 ،ي فددي أن ي ددون أحدددهما امددرأو أو عبدددا   أندده ال وصددحا تفريعددا  عليدده

. مقدام الثداني بدامرأتينأنده ي تفدي  (2)وبحدث الرافعدي ،واآلخر ذ را  حرا  

ارصَ  قوله أ[88]أ  ينقطاع مان عاين فااألظهر أن حاق الفقاراء  ،فاإذا خ 

 ًويصير في ذماة المالاك التمار والزبياب ليخرجهماا بعاد جفافاه ،الثمر

وذلدد  يدددل علددى انقطدداع  ،ألن الخددرص يبدديا لدده التصددر  فددي ال ميددر

أن  (3)والثددداني ،ويعبدددر عدددن هدددذا بدددأن الخدددرص تضدددمين ،حقهدددم عنهدددا

وال ينتقددل حددق المسددا ين يلددى  ،الخددرص ِعبددرو أي م ددرد اعتبددار للقدددر

فدال  ،ألنده ظدن وتخمدين ًبدل يبقدى متعلقدا  بدالعين  مدا  دان ،ذمة المالد 

وفائدو الخرص على هدذا  دوا  التصدر   ،يؤثر في نقل حق يلى الذمة

 قولاه .المال  عند يتال  الثمار بحساب الخرص [ب105]ب  ومطالبة

أي تفريعددا  ويشااترط التصااريح بتضاامينه وقبااول المالااك علااى المااذهب 

فالبدد  ،ق ينتقل مدن العدين يلدى الذمدةألن الح ًعلى أن الخرص تضمين

فلدم يَقبدل  ،فد ن لدم يضدمنه أو ضدمنه ، البدائر والمشدتري ،من رضاهما

ن هددو اسمددام أو السدداعي ،المالدد  بَقددي حددق الفقددرار  مددا  ددان  ،والمضددم ِ

أي حدق  ينقطاع وقيال قولاه .ويقوم الولي في ذل  مقام المال  المح ور

وهدددذر  ،يدددرد فدددي الحدددديثألن التضدددمين لدددم  ًبااانفس الخااارصالفقدددرار 

للمالد  ب دوا   المعاوضة على خال  األصل شرعت للضرورو رعاية  

يشدترط  (4)وايل ،وللمسا ين بحفظ الوا ب لهم ،التصر  باأل ل وغيرر

فلدو ضدمن الخدارص  ،ورعبأما يذا النا الخرص  ،التضمين دون القبول

                                                           

 (.404 5(  فاية النبيه البن الرفعة )1)

 (.587 5( فتا الع ي  للرافعي )2)

فتا  :وهو أحد الو هين عند المراو و. انظر ، ( ح ار الرافعي وابن الرفعة3)

 (.396 5و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (588 5الع ي  للرافعي )

 (.182 3ميري في الن م الوهاج )( ح ار الد4)
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حقهددم ويبقددى  ،وابلدده المالدد   ددان لاددوا   ،المالدد  حددق المسددا ين صددريحا  

  .أنه يصير مضمونا   (2)وفيه و ه ،(1)على ما  ان

 فقدال ابدن سدريج ،واختلفدوا فدي  يفيدة التضدمين (3)اال في ال فايدة  فائدة

 ،يقدول أارضدت  نصديب الفقدرار مدن الرطددب بمدا ي يدئ منده مدن التمددر

ضدمنت  ييدار  وادال البادوي ،و ذا تمدرا   ،خذر ب ذا واال الشي  أبو حامد

  .ب ذا

ا أو غياره قوله ألنده  ًفإذا ضمن جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا

فد ن لدم يضدمن أو  علندار عبدرو نفدذ تصدرفه  ،وال تعلق ألحد فيه ،مل ه

 ،فيما عدا مقدار ال  او سدوار أفدردر بالتصدر  أو تصدر  فدي ال ميدر

وأمددا تصددر   ،بددالعينوال يصددا فددي مقدددارها ين النددا ال  دداو متعلقددة 

فد ن لدم  ،فد ن فعلده عد ر ،المال  ابل الخرص بأ ل أو غيرر فدال ي دو 

ي ددن حددا م أو  ددان ولددم يبعددث خارصددا  تحددا م يلددى عدددلين يخرصددان 

 ظاهر   أو كسرقة   خفي   ولو ادعى هالك المخروص بسبب   قوله .(4)عليه

يعنددي يذا ادعددى المالدد  هددال  الثمددار المخروصددة  ق بيمينااهف صااد  رِ ع اا

اشدتهر بدين  خفي  السدراة أو ظداهر   وأسندر يلى سبب   ،عليه أو بعضها

دواته   ،هب والبردالناس  الحريق والن   ا بيمينده فدي د  م في الهدال  بده ص 

ل ن يذا  ،(5)واليمين مستحبة على األصا ،ألنه أمين ًدعوى التل  بذل 

عارف فاإن لام ي   قولاه .حلد ولم ي دتهم لدم ي   ،السببعر  عموم أثر ذل  

أي على و ود ذلد  السدبب لسدهولة  على الصحيح ولب ببينة  الظاهر ط  

 صدق بيميناه فاي الهاالك باهثم ي   قوله .ألنه أمين ًال (6)والثاني ،ياامتها

                                                           

وروضة الطالبين للنووي  ، (588 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

(2 251.) 

 (.482 5الم موع للنووي ) :( ح ار النووي. انظر2)

 (.395 5(  فاية النبيه البن الرفعة )3)

 ، (590 5وفتا الع ي  للرافعي ) ، (84 3التهذيب للباوي ) :( انظر4)

 (.590 5والم موع للنووي )

 (.206 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

 (.183 3( ح ار الدميري في الن م الوهاج )6)
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فد ن ااتصدر علدى  ،الحتمدال سدالمة مالده منده ًأي بذل  السبب الظداهر

فدالمفهوم مدن  دالم األصدحاب  ،تعدرض لسدببدعوى الهال  مدن غيدر 

 ،أمددا يذا ادعددى سددببا  ي ذبدده الحددس ،(1)¬االدده الرافعددي ،ابولدده مددر اليمددين

  .(2)وعلمنا أنه لم يقر لم نبال ب المه ،وار في ال رين هل  بحريق    قوله

أو سدرات فدي الشد ر أو فدي ال درين ابدل  يذا أصابت الثمدار آفدة    فرع

ر قص  يذا لم ي   (3)فال شير على المال  باالتفاا ،ف ن تل  ال مير ،ال فا 

وين  ،فد ن  دان البدااي نصدابا     دار ،وين تلد  الدبعض ،لفوات اسم دان

أمددا يذا  ،(4) دان دوندده بنددى علددى أن اسم ددان شددرط للو ددوب أو للضددمان

 (6)وايددل ،(5)علددى األصددا تمددرشددر الع  ف ندده يضددمن  ،أتلفهددا بعددد الخددرص

فد ن  ،والحاالن في رطب يتتمدر وعندب يت بدب ،(7)يضمن عشر الرطب

  .(8)فالوا ب في الحالين ضمان الرطب بال خال  ،لم ي ن  ذل 

يذا ادعدى  ولو ادعى حياف الخاارص أو غلطاه بماا يَبعاد لام يقبال قوله

يددل لددو ادعددى مَ   مددا ،لتفددت يليددهالمالدد  أن الخددارص تعمددد ال يددادو لددم ي  

ط بمددا ال ِلددوين ادعددى أندده غَ  ،ة  ب الشدداهد ال يقبددل يال ببينددالحددا م أو  ددذِ 
                                                           

 (.591 5( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.253 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر2)

 (.482 5الم موع للنووي ) :( انظر3)

 (.589 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

،  ما سبق بحثه في  القول بأن الخرص تضمين ال عبرو بنار  على تر يا( 5)

والم موع للنووي  ، (588 5فتا الع ي  للرافعي ) :انظر(. 1068)ص

(5 484 .) 

 (.589 5الع ي  )( ح ار الرافعي في فتا 6)

والذي يظهر أنه وهم من الشارح  ، )على األصا( :ب""و"أ:"( في النسختين7)

بنار  على تر يا أن  ، وذل  ألن تر يا القول بأنه يضمن رطبا   ، أو النساخ

ثم  ، وهو خال  ما ر حه المصن  تبعه الشارح سابقا   ، الرطب مثلي ال متقوم

ف ي  يصحا القول الثاني أيضا   ، تمرينه ذ ر بأن األصا هو ضمان عشر ال

!!! 

وروضة الطالبين للنووي  ، (590 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر8)

(2 252.) 
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 ، ميعده  الثلث والربر لم يقبل فدي حدط   ،  أهل الخبرو الالط بمثلهو ِ  َ ي  

وهددو  ،لددم أ ددد يال هددذا ولددو اددال ،المم ددن أندده يقبددل فددي حددط   (1)واألصددا

 قولاه .بعد الخرص بآفدةالحتمال أنه نقص  ًبلع الالط ا  ولم يد   ،فاحش

أي يذا ادعددى بعددد ال يددل غلطددا  يسدديرا  فددي  أو بمحتماال قباال فااي األصااح

صدحا  فيده و هدان ، صاع مدن مئدة، الخرص بقدر ما يقر بين ال يلين

ألن ال يدل يقدين  ًأن الحدط أادوى (3)وادال المصدن  ،حط  أنه ال ي   (2)اسمام

وفي  ،والتهذيبوهو األصا في البحر  (4)اال السب ي ،والخرص تخمين

 ،ال فددي القبددول وفددي الحقيقددة الخددال  فددي الحددط ِ  ،بعددض نسدد  الرافعددي

فد ن  دان أعيدد  يلده  ،ومحل الو هين فيها يذا لدم ي دن المخدروص باايدا  

 خمسة أوسدق مدن  ،أما يذا  ان فوا ما يقر بين ال يلين ،ثانيا  وعمل به

هدم ف ن ات   ،الفا  ولم يح وا فيه خ ،ويحط عنه ذل  القدر ،قبل اولهفي   ،مئة

ولو ادعى الالط ولم يبين مقدارا  لدم تسدمر  ،  استحبابا  على األصال  ح  

 .(5)ل بفتا الميمواوله محتمَ  ،دعوار

                                                           

وروضة الطالبين للنووي  ، (249 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر1)

(2 254.) 

 (.249 3( نهاية المطلب لل ويني )2)

 (.254 2( روضة الطالبين للنووي )3)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (345 1بتهاج للسب ي )( اال4)

 (.184 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر5)
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 باب   او النقد

وهدددو يشدددمل  ،النقدددد خدددال  الددددين والعدددرض (1)ادددال القاضدددي عيددداض 

 أ[106]ب . المضروب وغيدرر مدن الدذهب والفضدة  مدا هدو المقصدود

لديس فيمدا دون خمسدة أواا )) لقوله  ًالفضة مئتا درهمنصاب  قوله

بتشددديد اليددار وتخفيفهددا  واألوايددة ،(2)متفددق عليدده ((مددن الددورا صددداة

وي ددو  يسدد ان  ،بفددتا الددواو و سددر الددرار ارِ والددوَ  ،(3)أربعددون درهمددا  

هدو مخدتص  اال األ ثرون من أهل اللادة ،الرار مر فتا الواو و سرها

طلق على  ل الفضدة وين لدم ت دن ي واال  ماعة ،(4)بالدراهم المضروبة

 ،رهم ب سددر الدددال وفددتا الهدداروالددد ِ  ،(5)وهددو مقصددودنا هنددا ،مضددروبة

نقدل  ،والذهب عشرون مثقاالا  قوله .(6)ويقال دراهام ،ويقال ب سر الهار

 ،اس ماع عليه يذا لم تنقص ايمة العشرين عن مئتي درهم (7)ابن المنذر

وأ معوا على أنده ال ي دب فدي  ،العلم يذا نقصتوأ مر عليه أ ثر أهل 

ولديس عليد  )) بسند  يد (9)والبيهقي (8)وروى أبو داود ،أال من عشرين

وحددال عليهددا  ،فدد ذا  انددت لدد  ،شددير حتددى ي ددون لدد  عشددرون دينددارا  

                                                           

 (.23 2) ( مشارا  األنوار للقاضي عياض1)

باب: ليس فيما دون خمسة  ،  تاب ال  او ، (126 2( صحيا البخاري )2)

 ،  تاب ال  او ، (297 4وصحيا مسلم ) ، (1484برام ) ، أوسق صداة

 (.980برام ) ، ليس فيما دون خمسة أوسق صداة :باب

ونهاية المطلب لل ويني  ، (551 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر3)

 (.384 3والبيان للعمراني ) ، (273 3)

 (.506فاظ المقنر للبعلي )صالمطلر على أل :( انظر4)

 (.113تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :( انظر5)

 (.1918 5الصحاح لل وهري ) :( انظر6)

 (.46( اس ماع البن المنذر)ص7)

برام  ، باب في   او السائمة ،  تاب ال  او ، (100 2( سنن أبي داود )8)

برام  ، (436 1صحيا سنن أبي داود ) :انظر ، وصححه األلباني ، (1573)

(1573.) 

باب نصاب الذهب وادر  ،  تاب ال  او ، (232 4( السنن ال برى للبيهقي )9)

 (.7534برام ) ، الوا ب فيه يذا حال عليه الحول
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 فمدا اولده ،(( اد فبحساب ذلد  [ب88]أ  ففيها نص  دينار فما ،الحول

مرفوع أو موادو  علدى علدي  هل هو ،ش  الراوي ، اد فبحساب ذل 

المي ان ميد ان أهدل )) لقوله  ًبوزن مكة قوله (1)و رم ه و هه؟ ¢

بأسدانيد  (3)والنسائي (2)روار أبو داود ((والم يال م يال أهل المدينة ،م ة

 ددل عشددرو دراهددم ،  ددل درهددم سددتة دوانيددق وو ن م ددة هددو ،صددحيحة

والددراهم  اندت  ،واسسالموالمثقال لم يتاير في ال اهلية  ،سبعة مثاايل

 ،عبدالمل  على هذا الو ن وايل ،مختلفة ثم ضربت في  مان عمر 

وي ب اعتقداد أن ذلد  هدو مدراد الشدارع حيدث  ،ن عليهووأ مر المسلم

 ًمعلومة على هدذا الدو ن وأنها  انت في  من النبي  ،أطلق الدراهم

و مان خلفائده ألنهم ال ي و  أن ي معوا على خال  ما  ان في  مانه 

 .(4)االه السب ي .وي ب تأويل ما نقل مما يوهم خال  ذل  ،الراشدين

فلو نقص نصاب الفضة أو الذهب حبة  و  ،التقدير المذ ور تحديد    فرع

ولو نقص في بعدض المدوا ين وتدم  ،(5)نحوها فال   او عندنا بال خال 

واألصدل عددم الو دوب وعددم  ،ال   داو للشد  (6)فالصدحيا ،في بعضها

  .النصاب

روار  ((وفدي الرادة ربدر العشدر))لقولده  ًوزكاتهما ربع عشر وقوله

ب سر الدرار وتخفيد   اةوالر ِ  ،(1)وللحديث السابق في الذهب ،(7)البخاري
                                                           

والتلخيص لحبير البن ح ر  ، (558 5البدر المنير البن الملقن ) :( انظر1)

(2 382.) 

الم يال ‘ باب في اول النبي  ،  تاب البيوع ، (246 3( سنن أبي داود )2)

صحيا سنن أبي  :انظر ، وصححه األلباني ، (3340برام ) ، م يال المدينة

 (.3340برام ) ، (337 2داود )

 (.2520برام ) ، باب  م الصاع؟ ،  تاب ال  او ، (54 5( سنن النسائي )3)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (356 1( االبتهاج للسب ي )4)

 (.7 6الم موع للنووي ) :( انظر5)

 ، (257 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (8 6فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

 (.180 1و فاية األخيار للحصني ) ، (187 3والن م الوهاج للدميري )

برام  ، باب   او الانم ،  تاب ال  او ، (118 2( صحيا البخاري )7)

(1454.) 
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ومددن  ددالم  ،ينهددا تشددمل الددذهب والفضددة (2)وايددل ،وهددي الفضددة ،القددا 

وأنده ال وادص  ،فيما  اد على النصاب بحسدابه علم أنه ي بالمصن  ي  

مددن غيددر ضددرر  ئوالفددرا أن النقددود والثمددار ت دد  ،يال فددي الماشددية

د مدا ال ي   ،وال ع سه ل فضة بذهب  وال ت  م   ،بخال  الماشية ل التمدر  م 

ددوي   ،بال بيددب د يذا خددرج مددن ال ي ددوي   ،منهمددا برديئدده د  ددل واحددد  ل  ي دد م 

ال يد أو المخدتلط رديئدا  أو عدن الخدالص  فلو أخرج عن ،اختلفت القيمة

ن عندد فاألصا أنه ال ي  ئده ثدم األصدا أنده يسدتر عه يذا بدي   ،ماشوشا  

م ب دنس   (4)وعلى األصا ،(3)الدفر أنه   او آخدر وأ خدرج  لو  ان تالفا  ا دو 

 ،والمددراد بددال ودو النعومددة والصددبر علددى الضددرب ونحوهمددا ،التفدداوت

فد ن  ،وين اختلفدت األندواع ،(5)عندد الضدربوبالردارو الخشونة والتفتت 

ف ن  ثدرت وشدق اعتبدار ال ميدر أخدرج  ،لم ي ثر أخرج من  ل  بقسطه

ول شايء فاي  قولاه .بقسدطه أبددا   يخدرج مدن  دل   (7)وايدل ،(6)من الوسدط

ا   ب ال  او في الماشدوش تأي ينما  المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا

خددددرج مددددن خالصددددا  أو ي  خددددرج الوا ددددب وي   ،يذا  ددددان خالصدددده نصددددابا  

 مدا يذا  دان لده  ،بقددر الوا دب الماشوش ما يعلم اشتماله علدى خدالص  

 منهدددا أو خمسدددة   ل مددده عشدددرو   ،أربدددر مئدددة درهدددم اددددر الفضدددة نصدددفها

ف ن  هل مقددار الادش  ،والقول اول المال  في ادر الماشوش ،خالصة

وأخدرج وين شدار سدب ها  ،فهو بالخيار ،مر علمه ببلوغ الخالص نصابا  

وأخددرج مددا يتدديقن أن فيدده ربددر  ،وين شددار احتدداط ،ربددر العشددر خالصددا  

                                                                                                                                                             

 ، ( أي الحديث السابق الذي أخر ه أبو داود والبيهقي بسند  يد1)

 ، ف ذا  انت ل  ، وليس علي  شير حتى ي ون ل  عشرون دينارا  :))ولفظه

 ففيها نص  دينار((.  ، وحال عليها الحول

 ورا".:"مادو ، (275 15لسان العرب البن منظور ) :( االه ثعلب. انظر2)

 (. 415 5فاية النبيه البن الرفعة )  :( انظر3)

 (.413 5والم موع للنووي ) ، (354 5فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر4)

 (. 257 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر5)

 (.9 6الم موع للنووي ) :( انظر6)

 فاية النبيه البن الرفعة  :( ح ار ابن الرفعة عن صاحب البحر. انظر7)

(5 416.) 
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 ،مؤوندددة السدددب  علدددى المالددد  (1)فاألصدددا ،فددد ن سدددب ها ،عشدددر خالصدددا  

 ،وي ددرر لإلمددام ضدددرب الدددراهم الماشوشدددة ،مددن المسدددبو  (2)والثدداني

ولإلمدام أن يدؤدب  ،وين  اندت خالصدة   ،وي رر للرعية ضدرب الددراهم

علددى  راهددة المعاملددة فددي الدددراهم  (3)فعي ونددص الشددا ،علددى ذلدد 

و دذا  ،(4)معلوما   ا  باالتفداا ف ن  ان مقدار الفضة والاش   ،الماشوشة

ولااو  قولااه .ألن المقصددود روا هددا ً(5)ين  ددان م هددوال  علددى األصددا

ا أو فضاة أو مي از ،منهما اختلط إناء    وجهال أكثرهماا زكاى األكثار ذهباا

 ،وأحددهما سدتمائة ،و نده ألد  وفضدة   مدن ذهدب   يعني يذا  دان لده يندار  

وسدتمائة مدن  ،فد ن أخدرج   داو سدتمائة مدن الدذهب ،واآلخر أربر مائة

فدد ن  ،وال ي فيدده أن يقدددر األ ثددر ذهبددا   ،الفضددة خددرج عددن العهدددو بيقددين

 وين لم يخرج   او سدتمائة مدن  دل واحدد   ،الذهب ال ي  ئ عن الفضة

قداس ليتمي  وي   ًمنه ير  أو ش و ب عليه التميي  بالنار يما بسب  ال مير

أ مدر العلمدار علدى  وغياره م مان حلاي   المحار   يزكَّ وي   قوله .(6)به البااي

 ددداألواني  ،وهدددو نوعدددان حدددرام لعينددده ،(7)و دددوب ال  ددداو فدددي المحدددرم

وحرام بالقصد  ،والمالعق والم امر من الذهب أو الفضة [ب106]ب 

 السددوار والخلخددال أندده  ،النسددار الددذي يمل دده ي  بددأن يقصددد الر ددل بحلدد

ي الر دددال  السدددي  لبسددده غلمانددده أو اصددددت المدددرأو تحل ددديلبسددده أو ي  

ألن يسدقاط ال  داو  ًلبسه  واريهدا أو غيدرهن مدن النسداروالمنطقة أن ت  

والمنفعدددة المحظدددورو  ،فالبدددد أن ت دددون مباحدددة   ،بمنفعدددة فيددده مشدددروط  

                                                           

وبحر المذهب للروياني  ، (560 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( انظر1)

 (.79 3وحلية العلمار للقفال الشاشي )، (131 3)

 فاية النبيه البن الرفعة  :( ح ار ابن الرفعة عن صاحب البحر. انظر2)

(5 416.) 

 (.42 2( األم للشافعي )3)

 (.189 3والن م الوهاج للدميري ) ، (11 6الم موع للنووي ) :( انظر4)

 (.258 2وروضة الطالبين للنووي ) ، (13 6فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر5)

 (.417 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر6)

والن م الوهاج للدميري  ، (260 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر7)

 (.181 1و  فاية األخيار للحصني ) ، (190 3)
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لدي   ،بفتا الحار ويس ان الالم مفرد ي  لْ والحَ  ، المعدومة بضدم  و معده ح 

 .ر بدال ر ِ وغيرِ  واوله ،(1)الحار و سرها مر  سر الالم فيها وتشديد اليار

فأشدبه العوامدل  ،مبداح السدتعمال   ألنده معددٌّ  ًل المباح في األظهار قوله

 دان |))¢بسند صحيا عن ابن عمر (2)ولما في الموطأ ،من اسبل والبقر

وأن  ،((ال  دددداووال يخددددرج عندددده  ،يحلددددي بناتدددده و واريدددده بالددددذهب

والقددول  ،(3)((بنددات أخيهددا خددرج ال  دداو مددن حلددي   انت ال ت  |))~عائشددة

فعلى هدذا ال  داو منوطدة ب دوهر  ،(4)ألحاديث تقتضي ذل  ًي ب الثاني

 ،وعلددى األول منوطددة باالسددتانار عددن االنتفدداع بهددا ، الربددا ،التعدددين

لدم يقصدد فلدو  ،والمبداح االسدتعمال ،م االستعمالومراد المصن  المحر  

لي استعماال  مباحا  وال حرامدا   ول دن اصدد  ند ر أو ااتنائده و بدت  ،بالح 

وي دب فدي األواندي المتخدذو مدن غيدر اسدتعمال  ،(5)ال  او علدى المدذهب

  .وين النا ب وا  اتخاذها ،(6)اطعا  

لددي المبدداح يذا أو بنددا  فاارع ، ايمتدده وو ندده فاختلفددت ،ال  دداو فددي الح 

 ،(7) خلخال  نتده مئتدان وايمتده ثالثمائدة اعتبدرت القيمدة علدى الصدحيا

مشاعا  ثم يشتريه من الساعي ين  خرج ربر عشر الحلي  في خي ر بين أن ي  

 ،ايمتهددا سددبعة ونصدد  خددرج خمسددة دراهددم مصددوغة  وبددين أن ي   ،أراد

                                                           

 (.113تحرير ألفاظ التنبيه للنووي )ص :ظر( ان1)

باب ما ال   او فيه من الحلي  ،  تاب ال  او ، (250 1( موطأ مال  )2)

 (.11برام ) ، والتبر والعنبر

باب ما ال   او فيه من  ،  تاب ال  او ، (250 1( أخر ه مال  في الموطأ )3)

 (.10برام ) ، الحلي والتبر والعنبر

وغيرر عن عمرو بن ( 95 2في سننه )ه أبو داود ( من ذل  ما أخر 4)

وفي  ، ومعها ابنة لها‘ أن امرأو أتت رسول ه  ، عن  در ، عن أبيه ، شعيب

االت:  ، أتعطين   او هذا؟(())فقال لها: ، يد ابنتها مس تان غليظتان من ذهب

ر  ه بهما يوم القيامة سوارين من نار؟((.))اال: ، ال  أيسر   أن يسو 

 (.181 1و فاية األخيار للحصني ) ، (36 6الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.301 1فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر6)

والن م الوهاج للدميري  ، (265 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر7)

(3 193.) 
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 دان ولدو  ،نعةوال اعتبدار بالصد ،ي و  أن يعطي خمسدة دراهدم (1)وايل

  .و نه أال من نصاب وايمته نصابا  لم ت ب ال  او بال خال 

والسوار لما سبق في األواني  ًأي للر ال والنسار م اإلناءفمن المحر   قوله

أحدل الدذهب والحريدر )) فلقولده  ،أما فدي الدذهب ،والخلخال للبس الرجل

الفضدة وأما  ،(2)صححه الترمذي أ[98]أ  ((سناث أمتي وحرم على ذ ورها

فلاااو اتخاااذ ساااواراا باااال قصاااد أو بقصاااد إجارتاااه لمااان لاااه  قولاااه .فبالقيددداس

عتددان علددى عدددم هدداتين الصددورتان مفر   فااال زكاااة فااي األصااح ،اسااتعماله

أما في عدم القصد فددن ال  داو ينمدا ت دب  ،و وب ال  او في الحلي المباح

ل ونده  وينمدا التحدق بالناميدات ،والنقدد غيدر ندام فدي نفسده ،في المال الندامي

 ،وأما في اس ارو ،(3)وبالصياغة بطل التهيؤ ،مهيئا  لإلخراج فيما يعود نفعه

 ،أمدا عندد عددم القصدد ،ت دب ال  داو (4)والثداني ،لالسدتعمال مبداح فدنه معدٌّ 

فدنده  ،وأما فدي اس دارو ،ولم يو د ،فدن الصار  لل  او اصد االستعمال

وال فرا في ذل  بدين أن  ،(5)ليت ر فيه ا  لي  فأشبه ما يذا اشترى ح   ،للنمار معدٌّ 

ولدو اصدد عندد الصدياغة  ،الر دال النسدار أو المدرأو حلدي   لي  يتخذ الر ل ح  

فلدو عداد القصدد المحدرم ابتددأ  ،ر اصدر يلى مباح بطل الحدولمحرما  ثم غي  

ويطددالا  ،(6)اصددد االسددتعمال ثددم اصددد  ندد ر ابتدددأ الحددول الحددول و ددذا لددو

وهدددو  ،نيدددة  نددد ا  م و دددوب ال  ددداو يذا اصدددد الق  فِهدددالمصدددن  نفدددي القصدددد ي  

أي فددال   دداو فددي  وكااذا لااو انكساار الحلااي وقصااد إصااالحه قولااه .المددذهب

 ،اسصددالحلدددوام صددورو الحلددي واصددد  وين تمددادت عليدده أحددوال   ،األصددا

                                                           

 ، (595 3للماوردي ) الحاوي ال بير :( ح ار الماوردي والروياني. انظر1)

 (.141 3روياني )وبحر المذهب لل

باب ما  ار  ، (217 4سنن الترمذي ) :حديث حسن صحيا". انظر"( واال:2)

صحيا سنن  :وصححه األلباني. انظر ، (1720برام ) ، في الحرير والذهب

 (.1720برام ) ، (265 2الترمذي )

 (.25 6فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر3)

 (.193 3( ح ار الدميري في الن م الوهاج )4)

 (.36 6الم موع للنووي ) :( انظر5)

 (.261 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر6)
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ندر تيذا ان سدر بحيدث يم وصدورو المسدألة ،ي ب لتعذر االسدتعمال (1)والثاني

فدد ن لددم  ،بددل يصددلا باسلحددام ، ديددد   يلددى صددوغ   حددوجل ددن ال ي ،االسددتعمال

و بدت فيده   ديدد   وين أحدوج يلدى صدوغ   ،فال أثدر لل سدر ،نر االستعمالتيم

 (4)وايدل ،(3)وابتدأ الحول من يوم االن سار ،وغيرر (2)  م به الرافعي ،ال  او

واصدد يصدالحه  واحتدر  بقولده ، ديدد   ال   او  ما لو لم يحوج يلدى صدوغ  

ف نه ينعقد الحول عليه من  ، عله تبرا  أو دراهم أو اصد  ن ر عما يذا اصد

فددد ن األر دددا فيددده فدددي أصدددل  ،وعمدددا يذا لدددم يقصدددد شددديئا   ،يدددوم االن سدددار

 ،مدا يقتضديه (7)وفدي الشدرح ال بيدر ،الو دوب (6)والشرح الصداير (5)ةضالرو

هدو الصدواب الدذي ندص  (8)ادال األسدنوي ،وصحا فيه أيضدا  عددم الو دوب

 قوله .للحديث السابق ًالذهب ويحرم على الرجل حلي   قوله .الشافعيعليه 

وين أم ددن  ،يعنددي يذا اطددر أنفدده  ددا  لدده أن يتخددذ أنفددا  مددن ذهددب إل األنااف

أمددرر أن يتخددذ أنفددا  مددن  أن النبددي ))¢لحددديث عرف ددة ًاتخدداذر مددن فضددة  

والح مة فدي الدذهب أنده ال  ،(10)وصححه ابن حبان (9)حسنه الترمذي ((ذهب

أي ي و  اتخاذهمدا ذهبدا  اياسدا   واألنملة والسن   قوله .يصدأ بخال  الفضة

ومدا  ،(11)وترا ب عليه اللحدم ال   داو فيده ،ضووما ثبت في الع ،على األن 

                                                           

وروضة  ، (26 6فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي والنووي. انظر1)

 (.261 2الطالبين للنووي )

 (.26 6( فتا الع ي  للرافعي )2)

 (.194 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر3)

 (.26 6فتا الع ي  للرافعي ) :( ح ار الرافعي. انظر4)

 (.261 2( روضة الطالبين للنووي )5)

 ."مخطوط"ب[66 2( الشرح الصاير للرافعي ]6)

 (.26 6( فتا الع ي  للرافعي )7)

 تحقيق  بندر المحالوي. ، (627 1(  افي المحتاج لدسنوي )8)

في باب ما  ار  ، (240 4سنن الترمذي ) :هذا حديث حسن". انظر"( واال:9)

صحيا سنن  :وحسنه األلباني. انظر ، (1770برام ) ، شد األسنان بالذهب

 (.1770برام ) ، (285 2الترمذي )

 (.5462برام ) ،  تاب ال ينة والتطييب ، (276 12( صحيا ابن حبان )10)

 (.139 3بحر المذهب للروياني ) :( انظر11)
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وي دو  أيضدا   ،ففيده القدوالن فدي الحلدي ،اهرا  يم ن ن عده هدو وردرظ ان 

 .(1)الفضدة أ دو فهدو مدن  ،و لما  ا  من الدذهب ،السن به عند تحر ها شد  

اسباحة المستثنار مدن التحدريم أي ال ي دو   هذا استثنار من صبعل اإل قوله

 ،ألنهددا ال تعمددل ًلمددن اطعددت يصددبعه مددن أن يتخددذها مددن ذهددب وال فضددة

د يددوال ،بخددال  األنملددة يم ددن تحري هددا ،لم ددرد ال ينددة أ[107فت ددون]ب 

أي الذي  الخاتم على الصحيح ن  ويحرم سِ  قوله .ي و ان (2)وايل ، اسصبر

 (4)نقلده الرافعدي ،ومقابلده احتمدال   ،لعمدوم أدلدة التحدريم ً(3)اطر به األ ثرون

 ،ة الصددايرو فددي األواندديال يبعددد تشددبيه القليددل بالضددب   اددال ،(5)عددن اسمددام

وفددرا الرافعددي بددأن الخدداتم ألدد م للشددخص مددن  ،وبتطريدد  الثددوب بددالحرير

  .الذهبس الحرير أهون من بلو ،اسنار

وي ددب   اتدده علددى  ،مددا حددرم علددى الر ددل حددرم علددى الخنثددى  فاارع

عدن  (7)ادال فدي المهمدات .و ذل  مدا حدرم علدى المدرأو ،فيهما (6)المذهب

 . ار للر ال احتياطا  نحأبيحرم على الخنثى ما  أبي الفتوح

وهو سنة سوار أ دان فدي  ،(8)لإل ماع ًويحل له من الفضة الخاتم قوله

والسدنة أن ي علده  ،(1)ل ن اليمين أفضل على الصدحيا ،اليمين أم اليسار

                                                           

 (.262 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

الم موع للنووي  :النووي والدميري نقال  عن المتولي. انظر( ح ار 2)

 (.196 3والن م الوهاج للدميري ) ، (256 1)

 ، (27 6وفتا الع ي  للرافعي ) ، (98 3التهذيب للباوي ) :( انظر3)

 (.432 5و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (262 2وروضة الطالبين للنووي )

 (.27 6( فتا الع ي  للرافعي )4)

الم موع للنووي  :( ح ار النووي والدميري نقال  عن المتولي. انظر5)

 (.196 3والن م الوهاج للدميري ) ، (256 1)

 ، (28 6وفتا الع ي  للرافعي ) ، (100 3التهذيب للباوي ) :( انظر6)

 (.44 6والم موع للنووي )

 (.634 3( المهمات لدسنوي )7)

 ، (44 4والم موع للنووي ) ، (282 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر8)

 (.196 3والن م الوهاج للدميري )
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دد ،فددي الخنصددر وي ددرر لدده  علدده فددي  ،ه ممددا يلددي  فددهوأن ي عددل فص 

 ًوينبادي أن تدنقص عدن مثقدال   (2)ادال ابدن الرفعدة ،الوسطى والتي تليها

مدم  ‘سدأل النبدي  فدي حدديث أن ر دال   (4)وابن حبدان (3)لما روى أبو داود

 (5)وروار الترمددددذي ،((وال تبلادددده مثقدددداال   ،مددددن فضددددة)) اددددال ؟اتخددددذر

 .((وال تتمه مثقاال  ))وعندهم ،(6)والنسائي

 دذا االده  ،لدو اتخدذ خدواتيم  ثيدرو ليلدبس الواحدد بعدد الواحدد  دا   فرع

 (8)وادال األسدنوي ،فدي اللدبس وظاهرر ال وا  في االتحداد ال ،(7)الرافعي

اال الددارمي فدي االسدتذ ار ي درر للر دل لدبس فدوا خداتمين  رحمه ه

ي ددو  أن  للخددوار مي "ال ددافي"وفددي  ،فضددة وهددو يقتضددي  وا همددا

 ،ف ن لدبس فدي  دل واحددو  و دا   ،وفردا  في األخرى يلبس  و ا  في يد  

                                                                                                                                                             

و فاية النبيه البن الرفعة  ، (69 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر1)

 (.196 3والن م الوهاج للدميري ) ، (265 4)

 (.265 4( فاية النبيه البن الرفعة )2)

أ د من ع ار يليه بهذا  ولم ، ( لم أا  عليه بهذا اللفظ في سنن أبي داود3)

 تاب  ، (90 4اللفظ من أهل التخريج. ول ن ما وافت عليه في سنن أبي داود )

 ، اتخذر من ورا:))( بلفظ4223برام ) ، باب ما  ار في خاتم الحديد ، الخاتم

 ، (342ضعي  سنن أبي داود )ص :وضعفه األلباني. انظر ، وال تتمه مثقاال ((

 (.4223برام )

ولم أ د من ع ار يليه بهذا  ، أا  عليه بهذا اللفظ في صحيا ابن حبان( لم 4)

 ، (299 12اللفظ من أهل التخريج. ول ن ما وافت عليه في صحيا ابن حبان )

 ، (5488برام ) ، باب ذ ر ال  ر عن أن يتختم المرر بخاتم الحديد أو الشبه

 وال تتمه مثقاال ((. ، من ورا:))بلفظ

 ، (1785برام ) ، باب ما  ار في الخاتم الحديد ، (248 4( سنن الترمذي )5)

 هذا حديث غريب". :"واال

باب مقدار ما ي عل في الخاتم من  ،  تاب ال ينة ، (172 8( سنن النسائي )6)

 (.5195برام ) ، الفضة

 (.31 6( فتا الع ي  للرافعي )7)

 ، (630 1و افي المحتاج لدسنوي ) ، (639-638 3( المهمات لدسنوي )8)

 تحقيق  بندر المحالوي.
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، غيدر الخداتموال ي دو  لده لدبس  ،ال ي و  فقال الصيدالني في الفتاوى

  .(1) السوار والطوا على األصا

أي ونحوهددا  وتحليااة آلت الحاارب كالساايف والاارمح والمنطقااة قولااه

وألنده  ،ألن ذل  يايظ ال فار ً الدرع والترس والخ  وأطرا  السهام

 (2)روار الترمددذي ((وعلددى سدديفه ذهددب وفضددة ،دخددل م ددة يددوم الفددتا))‘

 ، داألواني ،واللجاام فاي األصاحل ما ل يلبساه كالسارج  قوله .وحسنه

 ،ي ددو  لمددا فيدده مددن يغاضددة ال فددار (4)والثدداني ،(3)وهددذا هددو المنصددوص

وثفدر  ،وأطدرا  السديور ،(5)الناادة ووبر ،والو هان  اريان في الر اب

فيحددرم  ،أمددا غيددرر ،والخددال  فدي الم اهددد ،التحددريم واألصددا ،(6)الدابدة

ي ددو  ذلدد  أيضددا  فددي الباددال وال  ،(7)االدده الرويدداني ،عليدده بددال يشدد ال

وال ي و  مدن ذلد  مدن الدذهب  ،(8)االه في الذخائر ،والحمير بال خال 

 ،وال ذهدب أي بفضدة وليس للمرأة حلية آلة الحرب قوله .(9)بال خال 
                                                           

 (.444 4والم موع للنووي ) ، (28 6فتا الع ي  للرافعي ) :( انظر1)

برام  ، باب ما  ار في السيو  وحليتها ، (200 4( سنن الترمذي )2)

برام  ، (161ضعي  سنن الترمذي )ص :وضعفه األلباني. انظر ، (1690)

(1690 .) 

 (. 45 2( األم للشافعي )3)

(, 29 6فتا الع ي  للرافعي ) :( اال به أبو الطيب ابن سلمة. انظر4)

 (.38 6والم موع للنووي )

وهو طرفها ي ثنى على  ، : هي التي ي شد  فيها  مام النااة لها ياليد( البرو5)

لسان العرب البن منظور  :مس . انظرويلوى لي ا حتى يست ، طرفها اآلخر

 الد".:"مادو ، (276 11)

ويحتمل أن ي ون مشتقا  من الثْفر  ، : هو ما يشد تحت ذنب الدابة( ثفر الدابة6)

مشارا  :فاستعير لايرها. انظر ، وأصله للسباع ، وهو الفرج ، بالس ون

 ثفر".:"مادو ، (134اض )صاألنوار للقاضي عي

 (.138 3( بحر المذهب للروياني )7)

والن م الوهاج للدميري  ، (431 5 فاية النبيه البن الرفعة ) :( انظر8)

(3 198.) 

 (.198 3الن م الوهاج للدميري ) :( انظر9)
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ألن فيدده تشددبها بالر ددال وتشددبه النسددار  ًعددن ال مهددور (1)نقلدده الرافعددي

المعتمددد وهددو  قددل عددن صدداحبنو ،والر ددال بالنسددار حددرام ،بالر ددال

 ،هدذا هدو الحدق واال ،  الحلية ما حاصله القول بال وا صنالشاشي م

 قولااه .بددأن التشددبيه بالر ددال حددرام للحددديث الصددحيا (2)وردر المصددن 

 ،والحددديث السددابق ،لإل مدداع ًولهااا لاابس أنااواع حلااي الااذهب والفضااة

ألن فيده  ًلدم ت در عدادو النسدار بلبسده ل ن يحرم عليهن التاج فدي م دان  

واال  ،(4)وأصلها (3) ذا في الروضة ،وهم ملو  الفرس ،تشبيها  بالر ال

 .الصددواب  ددوا ر مطلقددا   فددي بدداب مددا ي ددو  لبسدده (5)فددي شددرح المهددذب

ال ي دو   والثداني ،لعمدوم األدلدة ًوكذا ما نساج بهماا فاي األصاح قوله

نعدددل الدددذهب والفضدددة علدددى  [ب89للسدددر  والخددديالر و دددذا ي دددو ]أ 

تا ئواألصح تحريم المبالغة في السرف كخلخال وزنه م قوله .(6)األصا

فد ن  ،يذا لدم ي دن فيده سدر  ،يعني أن  ل حلي أبيا للنسار فدذل  دينار

الصدددحيا الدددذي اطدددر بددده معظدددم العدددراايين  (7)فعبدددارو الروضدددة ، دددان

وأو بددوا فيدده  (8)اددال السددب ي .وهددي تقتضددي ضددع  الخددال  ،التحددريم

 ،ي دو   مدا ي دو  اتخداذ أسداور وخالخدل للدبس الواحدد (9)وايل ،ال  او

 ،ولم يقيد به فدي الروضدة وأصدلها ،(10)والتقييد بالمبالاة تبر فيه المحرر

ولعددل التقييددد محمددول علددى مددا بدده يتحقددق  ،وهددو أولددى (11)اددال السددب ي

                                                           

 (.29 6( فتا الع ي  للرافعي )1)

 (.263 2( روضة الطالبين للنووي )2)

 .المصدر السابق ( 3)

 (.30 6( فتا الع ي  للرافعي )4)

 (.443 4( الم موع للنووي )5)

 (.199 3( ح ار الدميري في الن م الوهاج )6)

 (.264 2( روضة الطالبين للنووي )7)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (378 1( االبتهاج للسب ي )8)

 (.434 5( ح ار ابن الرفعة في  فاية التنبيه )9)

 (.97عي )ص( المحرر للراف10)

 تحقيق  خان محمد عبدالسالم. ، (378 1( االبتهاج للسب ي )11)
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 قولاه .لما فيده مدن الخديالر ًوكذا إسرافه في آلة الحرب قوله .السر 

 (1)وايدل ،أي للر دال والنسدار ي رامدا  لده بفضةوجواز تحلية المصحف 

 ،أي ال للر ددل  الحليددة وكااذا للماارأة بااذهب قولااه .ال ي ددو   دداألواني

أن  (4)واألصددا ،المنددر لهمددا (3)والثالددث ،ي ددو  لهمددا ي رامددا  لدده (2)والثدداني

  .(5)ر ال تب فال ي و  أصال  ئأما سا ،الفه المنفصل عنه  ح مهغح م 

واتخداذ اسندار  ،تحلية الدواو والمقلمة والمقراض والمدرآو بالفضدة  فرع

وال  ،اللطي  منها  الم حلة ونحوها حرام على األصا للر ال والنسار

  .(6)خال  في تحريمه من الذهب

ر ئول زكاة في ساا قوله .للخبر المتقدم ًوشرط زكاة النقد الحول قوله

 ،فهددي معدددو لالسددتعمال ،ألن األصددل عدددم الو ددوب ًكاااللؤلؤالجااواهر 

  .وه أعلم ،ولم يرد فيها نص

                                                           

 (.42 6الم موع للنووي ) :( نص عليه في سنن الواادي. انظر1)

مختصر "( صححه الماوردي وبه أ اب الشي  أبو محمد في2)

 الحاوي ال بير :فتاوي الا الي". انظر"وهو المذ ور في ، والفوراني"المختصر

 (.435 5و فاية النبيه البن الرفعة ) ، (589 3للماوردي )

 (.34 6( ح ار الرافعي في فتا الع ي  )3)

والن م الوهاج للدميري  ، (26 2روضة الطالبين للنووي ) :( انظر4)

(3 201.) 

 ، (35 6وفتا الع ي  للرافعي ) ، (284 3نهاية المطلب لل ويني ) :( انظر5)

 (.445 4والم موع للنووي )

 ، (445 4والم موع للنووي ) ، (35 6فتا الع ي  للرافعي ) :انظر( 6)

 (.198 3والن م الوهاج للدميري ) ، (437 5و فاية النبيه البن الرفعة )
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 الفهارس

  - فهرس اآليات

فهرس األحاديث -    

 فهرس اآلثار 

 فهرس األعالم

 فهرس األما ن والبلدان

 فهرس ال لمات الاريبة 

 فهرس المصادر والمرا ر
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 فهرس اآليات

 رام الصفحة رام اآلية طر  اآلية م

  

- 

  

1.  548   

 }-   

 [31 24النور سورو  مم ام يل}  .2

   ةورني طات حت  -1 

 492 4 { ٺ ٺ}  .3

   ةورني طاعقرني -2 

 904 43 { ىن نن من زن}  .4

5.  
 { ىف يث ىث نث مث زث رث يت}

108 488 

6.  
 { هئجب مئ خئ حئ جئ}

144 454 

 802 185 { مص خص حص مس خس حس جس}  .7

8.  
 { هت مت خت حت هبجت مب خب حب}

189 375 

 469 200 { ٰى ين ىن}  .9

 802 203 { حمخم جم يل ىل مل خل}  .10

 382 222 { جت هب}  .11

 782 239 { منىن خن حن جن يم}  .12

13.  
 { مي زي ري}

267 321 

   ةورني آ   ارطن -3 

 633 17 { مه جه}  .14
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 رام الصفحة رام اآلية طر  اآلية م

   ةورني طانس ش -4 

 338 29 { زبمب رب يئ}  .15

، 337، 335، 275، 143 43 { ېئ ې ې ې}  .16

349 

17.  
 { ىل مل يك}

56 488 

 704 101 ...{ خن حن جن مم خم حم جم هل مل}  .18

 781، 774، 638 102 ...{ خم حم جم يل ىل مل خل}  .19

 409 103 { مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}  .20

 539 142 { نت مت زت رت يب ىب}  .21

   ةورني طه ئتني -5 

22.  
 { يل ىل مل خل}

3 292 ،294 

، 209، 205، 200، 155 6 { ک پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  .23

211 ،321 ،322 ،346 ،

354 ،135 ,321 

24.  
 { خممم حم جم يل ىل مل خل}

58 436 

 291 90 ...{ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  .25

   ةورني طأله  ا -6 

 143 7 { ائ ۉ ۅ}  .26

 935 141 { حجمج مث هت مت}  .27

 293 145 { من زن رن مم}  .28

29.  
 { خلمل حل جل مك لك}

164 883 

   ةورني طأل رطل -7 

 821 55 { جبحب هئ مئ خئ}  .30

   ةورني طألهت   -8 
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 رام الصفحة رام اآلية طر  اآلية م

 431 38 { جئ يي ىي ني مي}  .31

 887 73 { مبهب خب حب جب هئ}  .32

   ةورني طاتو   -9 

 867 84 { هت مت خت حت جت هب مب}  .33

 905، 409 103 { ريزي ٰى}  .34

   ةورني لوا -11 

فُِروا ۡٱ}  .35 تَغ  ۡۡس   819 3 { ٣َربَُّكم 

   ةورني طانحل -16 

 71 18 { ڃ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}  .36

 464 43 { ين ىن من خن حن جن يم}  .37

 298 66 ...{ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}  .38

 301 80 { ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}  .39

40.  
 { زي ري ٰى ين ىن نن من زن}

98 484 

   ةورني طاةرطش -17 

 292 70 { لك اك يق ىق يف}  .41

 411 78 { َّ ٍّ ٌّ ٰى}  .42

 452 79 { مث زث رث يت ىت نت}  .43

   ةورني مرب -19 

 567 12 { ىل مل خل}  .44

   ةورني طل -20 

 893 55 { ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}  .45

   ةورني طألهع  ش -21 

 399 30 { ہ ڱڱ ڱ ڱ}  .46

   ةورني طحل  -22 
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 رام الصفحة رام اآلية طر  اآلية م

 436 27 { ىث نث مث زث}  .47

 500 77 { مم ام يل ىل مل}  .48

 650, 371، 325 78 { ۈئ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ}  .49

   ةورني طهؤمنون -23 

 539 2-1 { ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  .50

 298 21 ...{ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ}  .51

   ةورني طانور -24 

 548 31 {  مم ام يل}  .52

 527 61 { مضحط خض حض جض مص خص}  .53

   ةورني طاترق ن -25 

 93 48 { گ گ گ ک ک ک}  .54

   ةورني طانال -27 

 607 25 { مب زب رب}  .55

   ةورني طارةا -30 

 411 17 { ٺٿ ڀ}  .56

 411 18 { ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}  .57

   ةورني طاسجتني -32 

 500 2-1 { ٻ ٱ}  .58

   ةورني طألح ط  -33 

 525, 452 56 { يب ىب نب مب زب رب يئ}  .59

   ةورني ةعه -34 

 80 16 { ڃ ڦ ڦ ڦ}  .60

   ةورني   -38 

 606 1 { ٱٻ}  .61

 625 18 { يه ىه مه}  .62
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 رام الصفحة رام اآلية طر  اآلية م

 539 29 { نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}  .63

   ةورني طا مر -39 

 85 43 ...{ ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ}  .64

   ةورني  صم  -41 

 607 1 { ٻ ٱ}  .65

 607 37 { ائ ائ}  .66

   ةورني طا  رل -43 

 277 13 { ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ}  .67

   ةورني ق -50 

 819، 795 1 { ٻ ٱٻ}  .68

   ةورني طانجا -53 

 606, 605 1 {  خل}  .69

   ةورني طاقار -54 

 795 1 { ۓ ھ}  .70

   ةورني طاوطق   -56 

 156 79 { ڀ ڀ ڀ ڀ پ}  .71

   ةورني طينا   -62 

72.  
 { ىم مم خم حم جم يل}

9 436 ،731 ،731 ،762 

   ةورني هوح -71 

 819, 818 1 { رب يئ ىئ}  .73

 88 13 { ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ}  .74

   ةورني طهت ر -74 

 553 4 { مت خت}  .75

 746 21 { جن يم}  .76

   ةورني طاهس ن -76 
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 رام الصفحة رام اآلية طر  اآلية م

 500 1 { مخ جخ}  .77

 { جم يل ىل مل خل}  .78
6 528 

   ةورني طاله ق ق -84 

 606 1 { جي يه ىه}  .79

   ةورني طأل مى -87 

 620, 542، 795، 499 1 { زي ري ٰى ين}  .80

   ةورني طاغ ش   -88 

 795، 753، 542 1 { ىب نب}  .81

   ةورني طا اس -91 

 499 1 { من خن}  .82

   ةورني طام ل -92 

 499 1 { مي زي ري}  .83

   ةورني طا مٍ -96 

 606 1 { يل ىل مل}  .84

   ةورني طا ا ا  -99 

 499 1 { رث يت}  .85

   ةورني طاك  رةن -109 

 620, 500, 499 1 { يل ىل مل خل}  .86

   ةورني طا ه  -112 

 620, 500 1 { يل ىل مل خل}  .87
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 فهرس األحاديث

 

 جيففب  طن  جحل يغ ل

 170 ))ج قعج جي حم نبو ق يعج  م  جي حم انك   د ع    ق   جيل  يت  ق وو((  و1

 171 ))ج قعج جمل يي جي ج    جملعجد   ق دي  جيخنين  جيظه((  و2

 249 و((وع ا    حمتا ي يع يقع  جي دا جغفنبع عأ  ت‘ ))أ م  د ع      و3

 338 { وو((زبمب   يئغ      يم   ـد    تم ا     }))أه د     و4

 311 ))إح ج ي ـيبخب أ((  و5

 79 ))جختفن   جحل يغ جختف دجا((  و6

 441 ))إ ج أ ن     ه،  إ ج أق     ح د((  و7

 485 ))إ ج ج تقب   جيقب    ر  مث أقنأ جل جيقنصك((  و8

 226 حنوو(())إ ج ج تمق  أح  ا مي نعما    ي    ي     جإلانأ   و9

 420 ))إ ج ج ت  جحلن  ابن  ج ـيف  ،  إك     جحلن مي  مح هد ا((  و10

 271 ))إ ج جيتقق ج ت انك  ق   هد جي  ه((  و11

, 370, 327 ))إ ج أمن را جمن  ا عج م ا م  ج تخحمتا((  و12
478 

 206 ج تخحمتا(( ))إ ج أمن را جمٍن  ا عج م ا م   و13

 494  إك جمل ةر    مي،   ي  ج ن أتمم ا وو(())إ ج أّمي جإلم ل  ام عج،   و14

 107 ))إ ج ب غ جمل أ ق تب مل حي ه ج بغ((  و15

 117 مل يُو و ِّ ا  سأ(( -مي ق     ن-))إ ج ب غ جمل أ ق تب   و16

 172 ))إ ج   عط جينه ك   متعجد  ه  جحٍ  م د   يي ص حبا  نوو((  و17
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 جيففب  طن  جحل يغ ل

 240 ))إ ج  ع اا    ه أص ب  ي يا  ده ما((  و18

 241 ))إ ج  ع امت   ب أؤ ج  م م را((  و19

 436 ))إ ج ح نا جيف     م  ك يرا أح  ا مث يم مرا أ   ا((  و20

 307, 305 ))إ ج  بغ جإل     ق  طدن((  و21

))إ ج   د أح  ا إى جي  ةت،   مل د محما ب  ث  أح  د ي تخد   و22
 هيوو((

177 

 451 ص عج ي سَّ،  إنا مي وو(())إ ج مسحمتا جمل  ك،  قعيعج م ه م  يقع  مث   و23

 449 ))إ ج مسحمتا جي  جأ  قعيعج م ه م  يقع  جمل  ك((  و24

 471 ))إ ج ق   إى جيف    ر ((  و25

 108 ))إ ج   ك جمل أ ق تب مل ي   ا  سأ((  و26

 160 ))إ ج  ه  أح  ا   بخ ا  مئ ا،  ا ره ي ما أخنج م ا  سأ أل ن، وو((  و27

 112  نج  أح  ا   م   ا   ا مث يم  يا،  إك   وو(())إ ج  ق  جيلـ      و28

 443 ))أ ك   ع ي ق دجح تا((  و29

 370 ))أد ه أان  ا   ط د ق    ي ةف  ~،  ب نا جيف  ،  مل وو((  و30

يغ   جن ت ف   إن أك وو((  و31  230 ))ج بغ جيع عأ،  خ ه بب جمص ب ، ـ 

 169 ))ج ت  ن ج جينيح((  و32

 296 جيبع ،  إك ي م  يلج  جيق  م ا(())ج ت   عج مي   و33

 247 إيا إن أن (( ))أ د  أك ن  و34

 371 ))أصب  جي     أه أ ا ص  ا((  و35

 380 ))جص حمعج  ه  سأ إن جي ر ل((  و36
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 جيففب  طن  جحل يغ ل

 223 ))أيخم  أميت   دم  ك مخ  خف   مث ق    اثنمد  أهنا وو((  و37

 80 ))أيخم  هعجم  جير ا  جختفن   جحل يغ جختف دجا((  و38

 447 ))أغفن ي    نب((  و39

 377 ))ج حم س م  يفحمه جحل ج غ  أك ن  خع  ـيبم ((  و40

 279 ))أم  أان  آخل مهأ  فّس ث اثا  اصب  ي ق دأن مث أ م  بحم   وو((  و41

 289 ))أم  أان  آخل مهأ  فّس((  و42

 315 ))أمن بفد  نع  ي ق بع  جمينج ((  و43

 441 جإلق م  إن جإلق م (())أمن ب   أك يفف  جم جك  يع ن   و44

 495 ))أُمنان أك نقنأ بف حت  جيرت    م  يتم ن((  و45

 269 ))جمر س ق د م    ن  حتب ا حم تا مث جغت  س  ص س((  و46

 411 ))أمين ه يه ي   جيبم  من ب  ف ق   جيظدن حب  جي  وو((  و47

 126 وو(())أك جيل  أي ه أ  يفن    صنم  جيل د  جيف   إمن  جينهن     و48

 426 ))إك جيف    خ    محمد  قنك جيفمخ ك  إ ج جد فحم    دقد  مث وو((  و49

 244  تع ا   عؤ  ي ف  ((‘صد ي ق جي يب ¢  حمب  ))أك جمل    جبي  و50

 304 ))أك جي يب ) ُ ئه ج  ن أ ت ل خ ا  ق   ن((  و51

 486 وو(())أك جي يب ) قنأ   ب ا   جينمحي جينحما   أ   جيف حت      و52

 281 ))أك جي يب )   ك إ ج جغت ه مي ججل  ب  ب أ    ه ي يا مث يتع ا وو((  و53

 285 ))أك جي يب )   ك يتع ا ـمل   ي ت ه ـيف  ((  و54

 496 ))أك جي يب )   ك يقنأ   جيظدن   جين حمتب جم يمب    ه وو((  و55
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 جيففب  طن  جحل يغ ل

 446 صعا وو((أمن وعجا مي يفنيي ده ا  ا نعج  اي با ‘ ))أك جي يب   و56

 234  ع ا    ه  هدا ث اث  ي يا من ب  م ح دأ ا((‘ ))أك جي يب   و57

 238  ع ا    ح ب  صمتا  ي ق ي  متا((‘ ))أك جي يب   و58

 155  ع ا ي خعج ((‘ ))أك جي يب   و59

 454 د   د حمتب   قبه جيرحمب ،  ق    ل  جيقب  ((‘ ))أك جي يب   و60

 239   ك   ه حلمتا((‘  ))أك جي يب   و61

 442 يقي  يا م  يل د ((‘ ))أك جي يب   و62

ط د  ((‘ ))أك جي يب   و63  237 م ح بنأ ا  أ نما ظ  نمه  ـ 

 168 هنق أك يب     ججلبن (‘ ))أك جي يب   و64

 242 ))إك أميت ي يعك يعل جيقم م  غنجا ي  ب مي صاثد جيع عأ، وو((  و65

 448 جبي أل مرتعل(( ))إك ب نا ي  ك ب مه  ر عج  ج نبعج حن ي      و66

 447 ))إك خم د يب     جيليي ينجيعك جيف    جيق ن  جي  عل  جمظ   وو((  و67

 390 ))إك  ل جحلم  أ ع  يحمن ،  إ ج   ك  يا   م رس يي جيف  ، وو((  و68

 449 ))أك ده ا ق     د ع    إك جمل  نب يف  عن  ،  ق   د ع    وو((  و69

 501   ك إ ج د   مل يف ِّ  دأ ا  مل يفعِّبا(())أك د ع    )    و70

 502 ))أك د ع    )   ك ين   ي يا حل  م ربما إ ج ج تتح جيف  ،  إ ج وو((  و71

 495 ))أك د ع    )   ك يقنأ   جيظدن   جم يمب جل جيرت     عد بوو((  و72

 98 جغت ه  ع  مم عن  مي إانٍأ  جحٍ    قفحم   مد  وو((‘ ))أك د ع      و73

 426 هنق يي جيف   بحم  جيحمفن حن   ن  جيف   وو((‘ ))أك د ع      و74



 لذي ترغب في أن يظهر هنا.على النص ا 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

984 

 جيففب  طن  جحل يغ ل

 254 أدخ  ي     ن ث ث  أ ل  يم يمدي  ي  قما وو(( ‘))أك د ع      و75

 168   ّن ممت ا  ق ي  وو((أ ق  ب ط  قعٍل  ب   ق ة  ا ¢ ))أك  حم  بي يب     و76

 319 ))إك   ك ه م جا  ايقع    م  حعهل   إك   ك م ةحم ا     قنبع ((  و77

 428          جيفرن بحم  ص   جيفبح((¢ ))أك  حمد بي م يا  و78

 163 ))أك نقب خ متا ي   د ع   ((  و79

 193 ))إمن  جمي    ـي م ا،  إمن  يره جمنئ م  نعو((  و80

 416 جيتفنيت ي ق مي مل يفه جيف   حن جيسأ  ق  وو(())إمن    و81

 272 ))إمن  جمل أ مي جمل أ((  و82

 356 ))إمن  يرفما أك   ن  بم يا  رلج مث  ن  بم يا جمد  وو((  و83

 342 ))إمن  يرفما أك يتم ا  يحمفن أ  يحمفد ي ق هنحا خنق  مث وو((  و84

 282 ي ما جمل أ مث وو(())أنا )  ع ا   عؤ  ي ف   غ  ده ما مث أ      و85

 317 ))أنا ) م   جمل تمق  مي جي عل مي غ   جيم    جإلانأ قبه جي  ه((  و86

 233  ع ا ث اث ث اث((‘ ))أنا   و87

 234  ع ا من  من ((‘ ))أنا   و88

 125  ع ا مي إانأ مي صفن ،  مي  عد مي ح  د   مي ق ل وو((‘ ))أنا   و89

 450 يقع  جمل  ك إن   جحلمحم تب،  ق   وو((ي  دا جإله ب    ه م  ‘ ))أنا   و90

 428    تا     جيظدن  ق     بحم  ص   جيحمفن((‘ ))أنا   و91

 211 مل  دص ا  ع  ج  م بعج أده دا ق    يه يأليق   مي جي  د((‘ ))أنا   و92

 424 يعل ج     ص ق جيحمفن بحم م  غنب  جيف   مث ص ق وو((‘ ))أنا   و93
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 234 ث اث((م ح دأ ا ’))أنا   و94

 426 ))أنا  ن  جيف   نفف جي د د إن يعل ججل حم   ق   إك هد ا    ن وو((  و95

 237 م ح ـط د   ـي ب حتب  ظ  نمه  إبه مما((‘ ))أنا  و96

 313 وو(( ‘))أهن  ه أا ـبي هل  ص   مل أي ه جيخحم ل إى د ع      و97

 227 أمن    وو(( تا ص   أح  ا حن ي بغ جيع عأ      ))إهن  ن  و98

 445 ))إي  ن   أك أ  ن   )ي   هه( إن ي ق طدن((  و99

 189 ))أ  ن جي  أح  ا ث ث  أح  د ح نيي ي ففبتب  ح ن ي    با((  و100

 79 ))أ  م  هعجم  جير ا((  و101

 78 ))أ  م  هعجم  جير ا،  جختفن   جير ل جختف دجا((  و102

 149 جمنأ  مّ    نهد    تتع ا(())أمي  دهه م   نها   متع ا،  أمي    و103

 241 ))ج م را((  و104

 389 ))بحم  جيخدن  مئ ا((  و105

 393 ))حتم س   ي ا    حم ى  ت  أ ل أ   بحم  أ ل     حتم  وو((  و106

 238  ا خه أصبحمما   ح ن  أ نما((‘ )) ع ا جي يب   و107

 385 )) ع ا  يره ص  ((  و108

 356 ي م يي إى جملن قب(())جيتم ا  نبت ك  نب  ي عها   نب    و109

 425 ي د ان أك نف س  مدي أ  نق  وو((‘ ))ث ث   ي ا   ك د ع      و110

 227 ))ث اث((  و111

 246 ))مث أ متا ـمل  يه  ن    هحمه يقع  ـمل أ  رلج ي ف ا((  و112
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 504 ))مث جد   حن  حمت   ق ة  ا((  و113

 501 ))مث جد   حن  خ ئي دج حم ا((  و114

 485    ه د حم (( ))مث جص    يا  و115

 485 ))مث أ حمه  يا   ص  ا   د ((  و116

 439 ))مث أمن م  انا  ا ك  ف ق د حمتب مث أق ل مث ص ق جيف ن((  و117

 211 ))مث ي  ه ق مما إى جيرحمبب     أمن   ((  و118

 346 ))هحم   ي   جمد  م   جا  هحم    نبتد  ي   طدعدجا إ ج مل جن  جمل أ((  و119

 321 م   جا  طدعدجا  امي  دهه مي أميت وو(( ))هحم     جمد   و120

 222 ))حبلج جملت   عك مي أميت   جيع عأ  جيخحم ل((  و121

 93 ))حتما مث جقنصما مث أغ  ما ـمل أ((  و122

 175 ))جحل   هللوووإى صخن ((  و123

 483 ))ح مف ا((  و124

 284 ))خل   نص  مي م ا  تخدن  ه ((  و125

 410 ))مخ  ص عجا   جيمعل  جي م  ((  و126

 486 )) خه،  جي يب ) دج  ،  ن   مث  خه   جيفف((  و127

 377 )) يق جيف   أ ل أقنجةا((  و128

 479 ))دأي  جي يب ) يف س م بحم ا((  و129

 228 يففه بب جمل      جن ت ف  ((‘ ))دأي  د ع      و130

 252 ـ  مث  ع ا  م ح ي ق خفما(( ‘))دأي  د ع      و131
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 295 ))ده ((  و132

 431 يي ث ث  يي جيفيب حن يب غ،  يي جي  ةا حن ي تمق وو(())د   جيق ا   و133

 438 ))د و ق  أ جيف عجا يعل ج     جدب  إق م ا ب  أ جك((  و134

 419 أ  جمي    أ  ه ق   جيف   م    قتد ((‘ )) اي  جي يب   و135

 284 )) بب ك  و  خدن  ه ((  و136

 503 )) بب ك د  جمي ق((  و137

 503 جيحمظما(()) بب ك د    و138

 247 )) بب نا جي داووو إى صخن ((  و139

 222 ))جي عجل مخدن  ي فا من    ي ن ((  و140

 360 ))جيفحمم  جيخمد   عأ جمل  ا  إك مل جي  جمل أ يفن   ب  إ ج وو((  و141

 477 ))صهِّ ق ة  ا  إك مل   تخ   ق ي جا  إك مل   تخ   حم ق ه د((  و142

 419 ))جيف   يعقتد ((  و143

 504, 485     دأيت عي أص س(())ص عج    و144

 460 ))ص ق جي فه  جخه جيرحمب ((  و145

 75 ))ط د جيحم ا  ني   ي ق  ه م  ا((  و146

 307 ))طدعد إانأ أح  ا إ ج  يغ  ما جير د أك ي  ه  ب  منجا وو((  و147

 292 ))طدعد إانأ أح  ا إ ج  يغ  ما جير د أك ي  ه  بحم ا إح ج ي ـي ج ((  و148

 305  ـغا(())طُدعد  ه أ مي   و149

 155 ))جيخعج  ـيبم  ص  ((  و150
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 164 إ ج أ م   ج  أ أك نتع ا ي ق جيم نو وو((‘ ))يّ     د ع      و151

 445 ))ي ق طد د ((  و152

 223 ))ي     يعل جيقم م ((  و153

 140 ))جيحمم  ك    أ جي ا   ي انل   متع ا((  و154

 204 ))غن  غن  ا  جح  ا يعهدا((  و155

 205  ن    جيحم  يي(())غ ه ي يا حن   و156

 175 ))غفنجنا جحل   هلل جيل  أ  د يين جم و  ي   ي((  و157

 175 ))غفنجنا((  و158

 247 )) اح ي جيع عأ مث د   نظن  إى جي   أ  ق   وو((  و159

 238 )) اخل م نما م أ خ   جمل أ جيل  أخل  ينأ ا((  و160

 294 ))  غ  س ي ا جي ل  صّ س((  و161

 383  ص س(())  غ  س ي ا جي ل   و162

 491 )) إك   ك محما قنصك   قنأ  إن   مح             ا((  و163

 477 )) إك مل   تخ     ت قم ا ن ير ف   نف  ا إن   حمد ((  و164

 167 )) إك مل جي  إن أك جي     مب ا مي دمه   م ت بن ((  و165

 446 )) إنا أن و   أم  صعاا م ا((  و166

 247 جي   نم  ي خه مي أيد    أ(()) تب  يا أبعج  ججل     و167

 250 )) تع ا  ص ق،  ق   جي دا جص ح    يين           جيت وو((  و168

 383 )) فعمس  ص ق،  إك  يا جي يا((  و169
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 221 )) ّ ه جيف   ـي عجل ي ق جيف   ب    عجل ب بحمب  حمف ا((  و170

 74 ))  ه جيحم ا أ  ه مي جيحمب   ،  م ل جي يي جيعد ((  و171

 74 / [  خ   ي را جيعد ((6))  ه جيحم ا خ  مي   ه جيحمب    ]أ/  و172

 135 ))   ي فن  حن ي    صعاا أ  جي  دحي ا((  و173

 208 ))  م  ا بفن ا((  و174

 170 ))  طنين جمل   ب  ر ي دا((  و175

 454 ))   ها جيرحمب ((  و176

 179 مي وو(( ))ق يعج      د ع    م  نحم ا  مئ ا إن أنا   ك ي   ه جك  و177

 335 ))قت ع  قت دا   أ  مل يري  ف أ جيحمس جي  ج ((  و178

 131 ،    ك ق  جنف        ا بف  ((¢  ك ي   أن ‘  ))ق ل جي يب   و179

 499 {((رث}يت ))قنأ   جيفبح   و180

 497 ))قنأ   ص   جيف ن   ق   ي ما جيقنجأ ،       نغ، ق   وو((  و181

 445   م  ك با،  إنا أن و م ا صعاا(( ))قا م  ب    اين ي ما م  دأي ،  و182

 475 ))  ك إ ج ج تتح جيف   د   ي يا حل  م ربما((  و183

 163 ))  ك إ ج  خه ج  أ     خ متا((  و184

 166 ))  ك إ ج   د إى جي  ةت أبحم ((  و185

 221 ))  ك إ ج ق ل مي جي مه يفع      ـي عجل((  و186

 142  م  معك حن وو((ي تظن ك جيحمف أ ‘ ))  ك أصب   د ع      و187

 471 ))  ك د ع  ) إ ج ج تفتح جيف   ج تقبه جيقب    د   ي يا  ق   وو((  و188
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 493 ))  ك د ع    ) إ ج  نغ مي قنجأ  أل جيقنصك د   صع ا، وو((  و189

 494 ))  ك د ع    ) إ ج ق   غ  جمل  ع  ي مدا  ن جي  يب، وو((  و190

 502 إى جيف   ير  حب يقعل مث ير  وو(())  ك د ع    ) إ ج ق ل   و191

 420 ي تبد أك ي خن جيحمف أ((‘ ))  ك د ع      و192

 455 يف س ي ق دجح تا   جي فن حم     عهد ((‘ ))  ك د ع      و193

 253 ن    خف     ث ث  وو(( أيمنان إ ج      فنجا أك ن ‘))  ك د ع      و194

 383 ))  ك   هد  جي محمد ((  و195

 460 ))  ك   م     نتدعج إى م من  ح نا جيف     خن ج وو((  و196

 421 ي ظدن   جيفمف وو((‘ ))  ك ق د ص   د ع      و197

 283 ))  ك حيد جيتّم ي   طدعد ((  و198

 450 ))  ك يل ن   ي ق  ه أحم نا((  و199

 459 ))  ك يف س   جي فن ي ق دجح تا أي     عهد  يعمئ إمي أا  يل ن وو((  و200

 504 ))  ك يخ ئي((  و201

 498 ))  ك يقنأ   جيفبح م  بب جي تب إى جمل ة ((  و202

 498 ))  ك يقنأ   جيف ن بق    وع  ((  و203

 415 ))  ك يقنأ   جمل ن  ب عد  جمينج    جين حمتب   مد  ((  و204

 485 ))  ك يقنأ    ه د حم  بف حت  جيرت  ((  و205

 405  قحم  بحم  نف  د  أدبحمب يعم ا((‘  ))  ن  جي ف  أ ي ق يد  د ع    و206

 297 مث يف س  ما((  ‘))  ن  حتّا جمليّن مي ثع  د ع      و207
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 498 ))  ن  ص   جيظدن  ق ل،  م خ ن أح ان إى جيبقم ،  مق س ح هتا وو((  و208

 450 )) ن   أك أ  ن   إن ي ق طدن((  و209

 69 وو(( -   د جي  ة    -)) ه أمن    ـ  ن يب أ  ما ـحل   هلل   و210

 72 )) ه خخب  يم   مد   فد ،  دس   يم  ججللم أ((  و211

 422 ))  د ((  و212

 485 ))ن حت ئ ص   ن يقنأ  مد  بف حت  جيرت  ((  و213

 164 ))ن   تقب عج جيقب   ب  ةت  ن بع   ن   ت بن     يري  نقعج وو((  و214

 126 أت  عج   صب  د ،  إهن  وو(())ن  فنبعج   صنم  جيل د  جيف    ن   و215

 417 ))ن    ب را جمينج  ي ق ج ا ص  را جمل ن ((  و216

 418 ))ن    ب را جمينج  ي ق ج ا ص  را، أن إهن  جيحمف أ،   ا وو((  و217

 292 ))ن     عج معا ا  إك جمل  ا ن ي    حم ا  ن ممت ا((  و218

 224 مل يل ن ج ا   ي ما((  عأ يا،  ن   عأ ملي  ))ن ص   ملي ن  و219

 485 ))ن ص   ملي مل يقنأ بف حت  جيرت  ((  و220

 167 ))ن يبعيي أح  ا   جمل أ جي جةا((  و221

 173 ))ن يبعيي أح  ا   م تب ا مث يتع ا  ما،  إك ي م  جيع عجن م ا((  و222

 437 ))ن يو    م و صعا جمل  ك هي  ن إن   ن  سأ إن  د  يا وو((  و223

 155 يقبه   ص   أح  ا إ ج أح ث حن يتع ا(( ))ن  و224

 277 ))ن يقنأ ججل د  ن جحل ة   مئ ا مي جيقنصك((  و225

 247 إيا إن أن (( ))ن  و226
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 491 ))مك جي يب ) ي  ا ملي ن ي تخم  جيتحم ا((  و227

 418   ك يرن   يا((‘  ))مك جي يب   و228

 395 جيفدن قبه وو(())يت ظن ي   جي م    جم ل جييت   ن  حتم دي مي   و229

 223 ))  ع   ا جيف ةا أطمد ي     مي ديح جمل ا((  و230

 143 ))يحم ا مل  ((  و231

 379 ))يا م   ع  جإل جد((  و232

 253 ))يري مي غ ةت((  و233

 504 ))هلل د  جيحم ملب((  و234

 295 ))مل  أيت ة نيي  د ث  أيقق جين ث   ق   إهن  د  ((  و235

 437 نع   ـيف   ه محم ((‘ د ع    ))مل  جنر ف  جيف   ي ق يد    و236

 247 ))جي دا جهحم ين مي جيتعجبب  جهحم ين مي جملتخدنيي((  و237

 503 ))جي دا يا د حم   با صم    يا أ     خف  يا مسحمس وو((  و238

 306 ))يع أخلمت إ  ه   ق يعج إهن  ممت و  ق   يخدن  وو((  و239

 221 ص  (( ))يعن أك أ ن ي ق أميت ممنهتا ـي عجل ي    ه  و240

 216 ))يعن أك أ ن ي ق أميت ممنهتا ـي عجل ي    ه   عأ((  و241

 296 ))يم  ه   ن   يتع ا((  و242

 447 ))يم  ك يرا أح  ا  يم مرا أ   ا((  و243

 447 ))يم  ك يرا خم د ا((  و244

 300 ))م  قخ  مي جيبدم     س حم   دع مم ((  و245
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 119 دحيا أ  طحم ا وو(())جمل أ طدعد ن ي   ا  سأ إن م  غ د ي ق   و246

 234 ))من ب من ب((  و247

 432 ))من ج جيفيب ـيف   إ ج ب غ  ب    ب،  إ ج ب غ يفن وو((  و248

 432 ))من ج أ ن  ا((  و249

 209 ))م ح ب  صمتا((  و250

 483 ))م    ا((  و251

 221 ))م   ه ص  ((  و252

 471 ))مفت ل جيف   جيخدعد  حتنميد  جيترب   حت م د  جيت  ما((  و253

 428 ))مي ن س ص   أ  انل ي د   رف دهت  أك يف مد  وو((  و254

 166 ))مي أ ق جي  ةت   م ت ((  و255

 412 ))مي أ دل د حم  مي جيفبح قبه أك  خ   جيف    ق  أ دل وو((  و256

 433 ))مي أ دل د حم  مي جيفبح قبه أك  خ   جيف    ق  أ دل جيفبح((  و257

 422 جيف  (())مي أ دل د حم  مي جيف    ق  أ دل   و258

 188 ))مي ج ت  ن   مع ن((  و259

 482 ))مي ص ق ق ة  ا  دع أ  ه،  مي ص ق ق ي جا،   ا نفف أهن جيق ةاوو((  و260

 452 ))مي ق   حب ي    جي  جأ جي دا د   ل  جي يع  جيت م ، وو((  و261

 147 ))مي م  جيل ن جيع عأ((  و262

 148 ))مي م    ن    متع ا((  و263

 150 ))مي م    ن ((  و264
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 148 ))مي م   نها((  و265

 424 ))مي ن س ص   أ  انل ي د   رف دهت  أك يف مد  إ ج   ن  ((  و266

 71 ))مي ين    با خ جا يفقدا   جي يي((  و267

 502 ))جي يب ) أمن بليا((  و268

 187 أك ن تقبه جيقب   ب  ةت أ  بع  أ  أك ن ت  س وو((‘ ))هن ان د ع     و269

 480 يي جإلقحم أ   جيف  (( ‘))هنق د ع      و270

 181 ))هنق يي جين ث  جينم  (  و271

 274 )) ه ي ق جملنأ  مي غ ٍه إ ج  س جحت     ق   نحماو إ ج دأا جمل أ((  و272

 182 )) ع  ج  إخعجنرا مي ججلي((  و273

 452 )) جبحم ا جملق ل جي ع ((  و274

 459 )) جهحمه   ع ل أخف  مي د عيا((  و275

 217 ين  ا(()) إ ج ج ترتا    ت  عج   و276

 439 )) أ ك  أق ل((  و277

يغ   جمل      جن ت ف  ((  و278  231 ))ـ 

 503 )) ة   ((  و279

 346 ))  نجه  طدعدجا((  و280

 483 )) هد   هدس ي ل   خن جي  عجا  جمد  ح مف ا  م  أان وو((  و281

 79 )) خعجمتا((  و282

 504 ))  حمن   بفن ((  و283
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 358 ))  ن  بم يا جمد   نف   مد  ((  و284

 504 )) يفيب((  و285

 416 )) ق  جيحمف أ إى نفف جي مه((  و286

 413 )) ق  جيحمفن م  مل   ن  جيف  ((  و287

 413 )) ق  جمل ن  إ ج غ ب  جيف   م  مل ي قت جيففن((  و288

 415 )) ق  جمل ن  م  مل ي قت ثعد جيففن((  و289

 440 )) ن إق م ((  و290

 414 )) ن يحم  ي حن يفنغ((  و291

 188 يقبه بعجح   ي بن بعجحٍ   حي ن ـي  يغ(()) يم ت   ب  ث  أح  د   و292

 177 )) يم ت   ب  ث  أح  د((  و293

 504 )) م  ج تق   با ق مس((  و294

 250 ))          جد ((  و295

 412 ))  ق  جيحمفن م  مل  ففن جيف  ،  ي قت قنهن  جم  ((  و296

 443 ))  ب   قا     ((  و297

 439 ))  ب  ، قا،  ا ك ـيف  ((  و298

 429 بين يب  م    ن مت حمعج أح جا ط   هلج جيبم   ص ق أ  وو(())    و299

 178 ))  محمفن جمنف د ق  أثهب   ي مرا   جيخدعد،     طدعد ا وو((  و300

 220 ))جي ئ مي جي عجل جمص ب ((  و301

 307 ))يخدن   جمل أ  جيقنظ((  و302
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 313 ))ي  ه مي بع  ججل دي   ي  ح مي بع  جي  ل((  و303
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اآلثارفهرس   

 جيففب  طن  جمثن ل

 326  م ا ي حمفن بقن  جمل ي   مث  خ د   جيف   حم  وو((¢ ))جبي ي ن  و1

 76 ))أظي أي مل أد   ب   جيحم ا م  ا((  و2

 85 ))أن جتمد،  ق   حن أ د  جيف ه    رعيت أ    ججلعج ((  و3

 313 وو(())إك   مل  خ ن ص ل خ ق  حعجأ مي   حما جيقف ،  ف د بع    و4

 253 أ     إن بحم  ن    جمل ة  (( ))أك هنينجا ق   م   و5

 355 ثبعا جحل يغ يي جي يب ) أنا وو((¢ ))إمن  م حم   أك أنخل بن جي  ي  د  و6

 165 ))إمن  هنس يي  يا   جيف  أ،  إ ج   ك بم ا  بب جيقب    سأ وو((  و7

 243  يس وو(( ))أنا  ع ا   جي ع     ه  هدا  ي يا  م ح بنأ ا مث  و8

 101 ))أنا   ك يرن  جنغت    ـمل أ جملف  ((  و9

 101 ))أنا يعدث جي  ((  و10

 284 )) تبحمس ه  أثن جي ل((  و11

 252 م ح ي ق ج ف((‘  ))ح ثين  بحمعك مي جيفب ب  أك د ع     و12

 117 ))دأي  ق     ن،   يق   م د      قنبتب أ  قنبتب   مئ ا((  و13

 75 أ  ه مي ص   جي     (())ط د جيحم ا   و14

 75 ))جيحم ا بب أ ه جيحم ا دحا متف  ((  و15

 336 ))  ن جملن         محما جيت ف{  و16

 146 )) عقحم  ي   ي ق بخي ق ما   ع   جي  ع ((  و17

 84 ي ب جا يق ا جي مه ث ث  أه جأ ث   ا ي حم ا  ث   ا وو((¬ ))  ك جيف  حمس  و18



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! 

  

998 

 جيففب  طن  جمثن ل

 287  جح جا(())  ك ي ت ه هل   غ  ا   و19

 389 ))    ن نحم  جير د   جيففن   مئ ا((  و20

 378 ))    ن من بق  أ جيفعل  ن ن من بق  أ جيف  ((  و21

 219  عج  ا مي أدجل((‘ ))    جهتين ين ع      و22

 286 ))    أغت ه أان  جي يب ) مي إانأ  جح  ي   ث ث  أم ج  أ  قنيب ا وو((  و23

 455 ‘((يي جي يب ))ن أدج    ن  يا إن   و24

 388 ))ن  حم  ي حن  نيي جيقف  جيبم  أ  ني  جيخدن مي جحلم  ((  و25

 304 ))ن حيه خه  مخن    ا حن يُب أ   إ      ((  و26

 75 ))يم  بحم  جيفني   أ  ه مي ط د جيحم ا((  و27

 440 ))يم  ي ق جي   أ أ جك((  و28

ـا((  و29  84 ))م  ح ف  ـهلل ص  ق ا  ن    

 84  بحم  م ل  ت  يفن    ؛ مك جيفب    قه جيب ك  يق س وو(())م    و30

 454 ))م تقب س جيقب   أ  غ  م تقب مد ((  و31

 85 ))مي ص     جن   مي أ فن ي ق  ي ا   ا مي جين و،  مي     وو((  و32

 84 ))   ا أك يع أخل يين  لج جيحم ا مي غ  أك ي  د إّ  م ا  سأ((  و33

 252 منا أ  ا بحم  ن    جمل ة  (())   ك يحم بدا ح ي ا   و34

 363 ))يتم ا يره ص    إك مل حي ث((  و35
 

  



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

999 

 

 فهرس األعالم

 جيففب  جيحم ا ل

 166 جي ل جبي أ   و1

 189 جبي جمث   و2

 680 جبي جم ت    و3

 367 جبي جحل ج   و4

 137 جبي جين حم   و5

 174 جبي جي َّروي  و6

 249 جبي جي ين  و7

 354 جبي جيقخ ك  و8

 111 جبي جمل لد  و9

 190 جبي جي قمد  و10

 33 جبي  م م   و11

 117 جبي هني   و12

 108 جبي حب ك  و13

 95, 34 جبي ح ن  و14

 78 جبي خ ر ك  و15

 362 جبي  نجق   و16

 151 جبي يب جمي ق  و17

 151 جبي يب جحلرا  و18



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! 

  

1000 

 جيففب  جيحم ا ل

 32 جبي ين   و19

 542 جبي قما ججلع ي   و20

 69 جبي م ها  و21

 499 جبي محمي  و22

 261 جيق   جبي  و23

 186 أبع إ ب   جملن     و24

 151, 113 أبع جيفنج جي جدمس  و25

 132 أبع جملحم   ججلعيين  و26

 379 أبع برن جيبم      و27

 817 أبع برن ج ف    و28

 114 أبع برن ي   بي ي س جبي إمس يمه جيقف   جيرب  جيف  س  و29

 254 أبع برن  جي قفس  و30

 714 أبع ثعد  و31

 471 أبع محم  جي  ي    و32

 69 أبع  ج    و33

 480 جمل هبأبع يبم   محم ن بي   و34

 108 أبع ي س جي   س  و35

 76 أبع ي ن  بي جيف ل  و36

 416 أبع قت    جمنف د   و37



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1001 

 جيففب  جيحم ا ل

 442 أبع يل د  ججل بس  و38

 235 أبع ي   يب   بي يع ف بي يب   ججلعيين  و39

 182 أبع  نين   و40

 79 أبع يحم ق جملعص س  و41

 845 أمح  بي مح جك بي أمح  جم ديس  و42

 94 جيخ  أمح  بي يب    بي ي     و43

 817 أمح  بي ي ن بي يع ف أبع برن ج ف    و44

 87 أمح  بي ي   بي ح به  و45

 472 أمح  بي ي   بي مرس جنا جي يي أبع جيحمب ن جيق ع   و46

 94 أمس أ ب   أبع برن  و47

 32 إمس يمه ججل يت  و48

 110 جإلصخ ن   و49

 395 أل       و50

 274 أل   ما ب   م ب ك  و51

 389 أل يخم   و52

 313 يفيأل قم  ب     و53

 98 أل   ي  و54

 142 أن  بي م يا  و55

 71 جيب  د   و56



 الذي ترغب في أن يظهر هنا. على النص 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1002 

 جيففب  جيحم ا ل

 74 جيب جد  و57

 147 ب ن  ب   صفعجك  و58

 214 جيب ع   و59

 188 بقس بي ر    و60

 138 بي خ جك  و61

 259 جيب  نم س  و62

 195 جيبعيخس  و63

 70 جيبمدقس  و64

 66  قس جي يي جي برس  و65

 294 جي حم ييب  و66

 488 ثحم د  و67

 756 مث م  بي أاث  جحل فس  و68

 420 بي مسن  ه بن  و69

 342 ه بن بي يب     و70

 547 هن   بي خعي   جم   س  و71

 252 هنين جيب  س  و72

 66 مج   جي يي يب جينحما جإل  ع   و73

 88 ججلع ن   و74

 180 ججلم س  و75



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1003 

 جيففب  جيحم ا ل

 720 جحل    أبع جيفتح جبي  م  جي  ن  و76

 720 جحل    أبعجيفتح  و77

 308 حنم    و78

 252 جحل ي جيبفن   و79

 793 جحل ي بي أمح  جيب  أ  و80

 87 جحل ي بي ي    و81

 87 جحل ب بي ي س جيرنجبم س  و82

 851 جحل ب بي ي   بي يب    جيخميب  و83

 528 جحل م س  و84

 382 مح   ب   هبب  و85

 871 ح ظ   بي أبع ي من  و86

 106 ج عجد مس  و87

 80 جي جدقخين  و88

 76 دج   بي خ ي   و89

 83 جينبم  بي   م  ك بي يب  ججلب د بي   مه جملنج    و90

 238 جينبم  ب   محمع   و91

 111 جين  ي  و92

 867 جي ب  بي بر د  و93

 299 جي د فس  و94



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1004 

 جيففب  جيحم ا ل

 169  نجق  بي م يا  و95

 168  حم  بي يب     و96

 95  حم  بهي م يا بهي    ك ج  دهس  و97

 174  حمم  بي م فعد  و98

 285  فم    و99

 179   ما جينج    و100

 32 جيفد   أمح  بي أبع برن جين ج   و101

 103  د   جي يي أمح  بي ي     و102

 286 جيف    و103

 253 صفعجك بي ي     و104

 186 جيفم ني  و105

 219 جيفم ن   و106

 677      بي أبع       و107

 732 ط د  بي  د   جيب  س  و108

 74 جيخ جي  و109

 228 ط ب  بي مفن   و110

 249 يب   بي صدمد  و111

 281 جيحمب     و112

 582 يب  جحلن بي يب  جينمحي جم    جإل بم س  و113



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1ة الرئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفح

  

1005 

 جيففب  جيحم ا ل

 867 يب  جينمحي بي يّت    و114

 896 يب  جي   ن بي ي   بي يب  جي   ن جيف د س  و115

 231 يب    بي  ي  بي جمنف د  جمل  ي  و116

 445 يب    بي  ي  بي يب  دبا  و117

 784 يب    بي ي   ججلنه ي  و118

 243 يب    بي ي ن بي ج خ    و119

 155 يب   بي جيحمب ن  و120

 379 يب   بي  حم  جمنف د   و121

 183 يب   بي م حمع   و122

 233 ي   ك بي يف ك  و123

ل  و124  680 يخ أ بي أبع ـد

 425 يقب  بي ي من  و125

 234 ي س بي أبع ط يد  و126

 488 ي س بي أمح  جيعجح    و127

 568 ي س بي إمس يمه بي يع ف جيقعنع   و128

 278 جيحم    بي يعن   و129

 322 يّ  د بي   ن  و130

 79 ي ن بي ج خ    و131

 101 ي ن بي د  ك بي نف  جيب قمين  و132



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1006 

 جيففب  جيحم ا ل

 111 جي  ج   و133

 385   ط   ب   أبع حبمب  و134

 488 جيفنجأ  و135

 137 جيق  س أبع جيخمد  و136

 115 جيق  س ح م  ا   و137

 197 جيق  س  نيح جين  ي  و138

 390 جيق  س يم    و139

 73 قّ  بي   ي    و140

 756 قم  بي ي صا  و141

 530  حمد بي ي ن   و142

 73  حمد بي ي    و143

 230 يقمت بي ص    و144

 110 ي  تع   و145

 143 م ي  بي م يا جم   س  و146

 669 م يا بي جحلعينث  و147

 83 م يا بي أن   و148

 122 جمل  د    و149

 629 ر س بي مجم  جمل   مس  و150

 207 جي م س  و151



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1007 

 جيففب  جيحم ا ل

 97 ي   بي إ ب   بي خ مي   و152

 378 ي   بي هنين جيخ    و153

 152 ي   بي  حمم  بي  ن  و154

 704 ي   بي نفن جملن     و155

 86 جمل ي  و156

 249 جمل ت فن   و157

 71 م  ا  و158

 83 خ ي  جملحمن   ـي جنسم  ا بي   و159

 170 محم   بي هبه  و160

 565 محم  ي  بي جحلرا  و161

 244 جمل    بي  حمب   و162

 225 جمل لد   و163

 445 جملد هن بي ق فل  و164

 98 مم عن  ب   جحل دث جهل يم   و165

 69 جي   ةس  و166

 400 نفن جملق  س  و167

 671  جث   بي جم ق   و168

 67    جي يي أبع  دي  جيحمنجقس  و169

 86 جيقن س جيبعيخسيع ف بي ي     و170
 



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1008 

  



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1009 

 

 فهرس األما ن والبلدان

 جيففب  جملر ك ل

 776 بوخهُي خنه  و1

 509 بئن محمعن   و2

 77 ه م  ق  يي  و3

 741 جِ ِ   ا  و4

 90 ج  مه  و5

 89  مفن  و6

 709 دجل  نم   و7

 681 جيفّف   و8

 776 ي ف ك  و9

 82 غ    و10

 90 جيق ن  و11

 85 جيقنج    و12

 32 مفم   جيفع م  ـجل  يم   و13

 117   ن  و14
 

  



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1010 

 

 فهرس ال لمات الاريبة

 جيففب  جير    جي نيب  ل

 790 جإلبن ما  و1

 920 جإلبه جمدحبم   و2

 920 جإلبه جيحمنج   و3

 920 جإلبه ججملم ي   و4

 919 جإلبه جملدني   و5

 180 ججلهنّ   و6

 143 جنحتب أ  و7

 678 جمح ل  و8

 128 جمدش  و9

 383 جن ت ف د  و10

 312 جن تظد د  و11

 310, 219 جم   ك  و12

 280 جمق ف  و13

 145 جممن   و14

 711 جممم   جممعي   و15

 711 جممم   جهل مشم   و16

 653 جيب ن  و17

 960 جي    و18



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1011 

 جيففب  جير    جي نيب  ل

 654 جي    و19

 711 جي ي   و20

 130 جيب عد  و21

 584 جيبمحم   و22

 243 جيتب مه  و23

 404 جيت فمن  و24

 940 جيت ن جملحمق س  و25

 960 ثفن جي جب   و26

 654 ججللجل  و27

 935 ججل ب ك  و28

 707 جحلِّ    و29

 180 ج     و30

 145 ج فس  و31

 269 ج خ س  و32

 291 ج  ن  و33

 237 ج  فن  و34

 388 جي ده   و35

 306  د  جيخ   و36

 210 جيلؤجب   و37



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1012 

 جيففب  جير    جي نيب  ل

 399 جين ق أ  و38

 181 جينم   و39

 181 جين ث  و40

 303 جي به  و41

 99 جي دنم   و42

 102 جي  جة   و43

 88   ةن  و44

 169 جي ب ط   و45

 404 جي بد  و46

 180  نهب  و47

 681 جي ن ج   و48

 218 جي ُّحمه   و49

 85      و50

 141 جي َّا  و51

 306 جيفدّ   و52

 306 جيفغّ   و53

 263 جيفنج  و54

 286 جيف    و55

 258 جيففمن  و56



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1ب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان خطأ! استخدم عالمة التبوي

  

1013 

 جيففب  جير    جي نيب  ل

 237 جيف  خ  و57

 653 جيف  ك  و58

 280 جي ف ةن  و59

 303 جيخنجن   و60

 258 جيظد د   و61

 141 جيحمقه  و62

 130 جيحمقمن  و63

 113 جيحم ن  و64

 145 جيحم ب  و65

 936 جي   ع   و66

 888 جي نجد   و67

 242 جي ن   و68

 317 جي   ي   و69

 130    ج  مت  و70

 129 جيف   ج  و71

 457 جيقتد  و72

 839 جيقنجل  و73

 651 جيقن   و74

 94 جيقن   و75



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1014 

 جيففب  جير    جي نيب  ل

 305 جيقنظ  و76

 117 جيق    و77

 97 ق تب  و78

 548 جيرت ب   و79

 77 جيرنجم   و80

 388 جيرن ف  و81

 584 جير م   و82

 584 جير م    و83

 242 جي ب   و84

 661 جي بي  و85

 286 جمل ّ   و86

 548 جمل بن  و87

 181 جمل د  و88

 296 جملل   و89

 145 جملنج ن  و90

 172 جملق   و91

 250 جملع   و92

 678 جي دق  و93

 99 جي عد   و94



 هر هنا.على النص الذي ترغب في أن يظ 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1015 

 جيففب  جير    جي نيب  ل

 635 جهل ع   و95

 203 جهل    و96

 650 جيعحه  و97

 739 جيع    و98

 141 جيعِ  أ  و99

 129 جيم قعا  و100
 

  



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1016 

هرس المصادر والمرا رف  

 
وِ ا جيحمووعه يب جيُفوب د ، حتقمون:  ويبو  جيرونمي  .1 خ مفو   جإلـن    جي    جيحمنبم ، جمل يف:  و و   بوي ُم ه

 وه  وون أبوووع صوووفم ،  - و ي وو  ح وووي يوووعج   - و صووو ل هووونجد  - و نفوونا يبووو  جيوونمحي  -
 لو 1999 - و  1420، 1  خ   ي  ك ، ط -م قت  -  جد  جي جث جيقعمس  جي ق    

جنبتد ج   بم ك جص ل جمل د ج، جمل يف: أمح  بي أ  برون بوي مسومت جيحم وع  جحل ونمس جيفو  حمس   .2
ع  موووو   توووو   م دوووو ج جيخوووو يبب ، حتقموووون/ ي وووو  طوووو  ن  ووووحمب ك ،  جد جمل دوووو ج  ووووو(، مخبوووو1343)

  و و1432
جإلبتدووو ج    ووونل جمل دووو ج ) تووو   جي  ووو  (، جمل يوووف: قس جيووو يي أ  جحل وووي ي وووس بوووي يبووو جير     .3

 ووو(، حتقمووون: د وو ي  ي  مووو  )  توووعدج ( مق موو  موووي جيخ يوود/ خووو ك ي ووو  756جي ووبرس جيفووو  حمس )
  وو1430/ 1429جيقنو،  يب جي  لوه محم  أل

جإلبتدوو ج    وونل جمل دوو ج ) توو   جيخدوو د (، جمل يووف: قس جيوو يي أ  جحل ووي ي ووس بووي يبوو جير     .4
 و(، حتقمن: د  ي  ي  مو  )  توعدج ( مق مو  موي جيخ يود/ صوقن بوي أمحو  756جي برس جيف  حمس )

  وو1433جي  م  ، ه محم  أل جيقنو، 
 ت   جيف   إى هن ي  ـ  صو   جي فوه(، جمل يوف: قس جيو يي   جإلبتد ج    نل جمل د ج )مي أ    .5

 وووو(، حتقمووون: د ووو ي  ي  مووو  )  توووعدج ( 756أ  جحل وووي ي وووس بوووي يبووو جير   جي وووبرس جيفووو  حمس )
  وو1431مق م  مي جيخ يد/ يب ججملم  ي   جي بمه، ه محم  أل جيقنو، 

صخوون  توو   ججل وو ة (، جمل يووف: قس  جإلبتدوو ج    وونل جمل دوو ج )مووي أ    توو   صوو   ججل  يوو  إى  .6
 وووووو(، حتقمووووون: د ووووو ي  ي  مووووو  756جيووووو يي أ  جحل وووووي ي وووووس بوووووي يبووووو جير   جي وووووبرس جيفووووو  حمس )

  وو 1430/ 1429)  تعدج ( مق م  مي جيخ يد/ أمم   م حم  جحلن ووه محم  أل جيقنو، 
 ج جيخوو يبب جإلهوو ج   بموو ك جصووخ ل جمل دوو ج ممحوو  بووي مسوومت جحل وونمس،   ووع مخبووع  موو  م دوو  .7

،  جد جمل دوووو ج، 2 ي وووو   جملفتووووب ، جمل يووووف : جإلموووو ل جي ووووع   ، حتقموووون/ ي وووو  طوووو  ن  ووووحمب ك ، ط
  وو1432

إحت   جملدن  ـيفعجة  جملبترن  مي أطنج  جيحمفن ،جمل يف : أبع جيف ه أمحو  بوي ي وس بوي ي و  بوي   .8
، إب وونج      وو  بووي   ووو(، حتقموون : من وو  خ موو  جي وو    جي وو  852أمحوو  بووي ح وون جيحم ووق ي )

 من و  خ مو  جي و    -، ر   جمل وا  دو  يخب يو  جملفوبف جيفونيف )ـمل ي و ( 1انصن جي  صن،ط
 لو1994 - و 1415 جي    جي بعي  )ـمل ي  (، 

  و(319جإلمج  ، جمل يف : أبع برن ي   بي إبنج ما بي جمل لد جي م  بعد  )  .9
 لو2004 و/ 1425جمل  ا ي  فن  جيتع ي ،  ،  جد1حتقمن :   ج  يب  جمل حما أمح ، ط
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جإلح  ك    قنيد صبمح جبي حب ك، جمل يف: ي   بوي حبو ك بوي أمحو  بوي حبو ك بوي محمو   بوي   .10
، جيت م س، أبع حو مت، جيو جدمس جيُب ويت )  وو(،  ن مود: جممو  يو أ جيو يي ي وس بوي ب بو ك 354موحمهب و

، م   و  جين و ي ، 1ي ما:  وحممد جمدنو  ط، ط و(، حققا  خنج أح  ي ا  ي ن  739جيف د س )
 لو1988 - و  1408ب  ا، 

، جملرتوود 4 ووو(، ط1420أحروو ل ججل وو ة ، جمل يووف: أبووع يبوو  جيوونمحي ي وو  انصوون جيوو يي جميبوو ي )  .11
 لو1986- و 1406جإل  مس، 

 جمحرووو ل جيفووونيم  جيفووو نو )جيفوووبمب (، جمل يوووف: يبووو  جحلووون بوووي يبووو  جيووونمحي بوووي يبووو    بوووي  .12
 وو(، حتقمون: 581جحل ب بي  حمم  إبونج ما جم   ، جمن ي وس جم وبم س، جملحمون   ـبوي ج ونجط )

 لو 1993 - و  1413مفن ،  -، مرتب  جبي  م م ، جيق  ن  1أل ي   ب   أمح  جهل م ، ط
، جمل يف: يب  جحلن بي يبو  جيونمحي بوي يبو    بوي -‘  -جمحر ل جيع خق مي ح يغ جي يب   .13

 وو(، حتقمون: 581 بي  حمم  إبونج ما جم   ، جمن ي وس جم وبم س، جملحمون   ـبوي ج ونجط )جحل ب
 - وووووو  1416محوووو   جي وووو فس، صووووببس جي وووو منجةس، مرتبوووو  جين وووو  ي  فوووون  جيتع يوووو ، جيوووون   ، 

 لو 1995
  و(505إحم أ ي عل جي يي، جمل يف: أبع ح م  ي   بي ي   جي  ج  جيخع س )  .14

 اوب    - جد جملحمن   
جخوووت   جمة ووو  جيحم  ووو أ، جمل يوووف: حيوووب بوووي )ُ بوووو هو  بوووي( ي ووو  بوووي  بووو   جيووول  س جيفووومب ّي، أبوووع   .15

يب و ك /  -،  جد جيرتود جيحم  مو  1 و(، حتقمن: جي وم  يع وف أمحو ، ط560جملظفن، يعك جي يي )
 لو2002 - و 1423ب  ا،

  و و1424، 1 ق  ا جي عد ، طجم   د، جمل يف: جإلم ل جي ع  ، حتقمن/ ي س جيفنةس ،   .16
 ووو(، 1420إد جأ جي  مووه    ووني  أح  يووغ م وو د جي ووبمه، جمل يووف : ي وو  انصوون جيوو يي جميبوو ي )  .17

 لو1985 - و  1405ب  ا،  -، جملرتد جإل  مس 2إ نج :     جيف  يب، ط
 ووو(، 538 )أ وو ن جيب غوو ، جمل يووف: أبووع جيق  ووا ي ووع  بووي ي وون  بووي أمحوو ، جي رفوون  هوو د    .18

 - وووو  1419يب ووو ك،  -،   جد جيرتووود جيحم  مووو ، بووو  ا 1حتقمووون: ي ووو  ـ وووه يموووعك جي وووع ، ط
 لو1998

جن تل  د، جمل يف: أبع ي ن يع ف بي يب    بي ي   بي يب  جي  بي ي صا جي  ن  جيقونطيب   .19
بوو  ا،  -،   جد جيرتوود جيحم  موو  1 ووو(، حتقموون:  وو مل ي وو  يخوو ، ي وو  ي ووس محمووع ، ط463)

 و2000 - 1421
جن تمحم     محمن   جمصب  ، جمل يف: أبع ي ن يع ف بوي يبو    بوي ي و  بوي يبو  جيو  بوي   .20

،  جد ججلموه، بو  ا، 1 و(، حتقمن: ي س ي   جيب و   ، ط463ي صا جي  ن  جيقنطيب )جملتعىف: 
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 لو 1992 - و  1412
جي خموووف بوووي ي ووو  بوووي مفوووخفق جملوووت    أمسووو أ جيرتووود جملوووت ا يرفوووف جيظ وووعك ،جمل يوووف: يبووو    .21

،  جد  3 ووووو(، حتقمووووون:  و ي ووووو  جيتوووووعجنس، ط1078جحل فوووووس )« دِ    وج و »ب خفووووس، جيفووووود  بوووووو 
 لو1983 و/ 1403 مفن/  عدي ،  -جيفرن 

نو هِهن   ج نج و ي،   .22 جممس أ  جيفف ا ي بمدقس، جمل يف: أمح  بي جحل ب بي ي س بي مع ق جُ  ه
 وووو(، حققوووا  خووونج أح  ي وووا  ي ووون ي موووا: يبووو    بوووي ي ووو  جحل  ووو  ، 458س )أبوووع برووون جيبمدقووو

 لو1993 - و  1413جمل  ر  جيحمنبم  جي حمع ي ،  -، مرتب  جي عج  ، ه   1ط
أ هب جملخ يد    نل د   جيخ يد, جمل يف:   ن  بي ي   بي   ن  جمنف د ،  يوي جيو يي أبوع   .23

 جد جيرت   جإل  مسو و(,   926حيب جي  مرس )جملتعىف: 
،  جد 1 وو(، ط771جم ب    جي ظ ةن، جمل يف: اج جيو يي يبو  جيع و   بوي  قوس جيو يي جي وبرس )  .24

 لو1991 - و1411جيرتد جيحم  م ، 
،   جد 1 وو(،ط911جم ب    جي ظ ةن، جمل يف: يب  جينمحي بي أ  برون، هو   جيو يي جي ومعطس )  .25

 لو1990 - و 1411جيرتد جيحم  م ، 
جإلصووو ب    متممووو  جيفوووب ب ، جمل يوووف: أبوووع جيف وووه أمحووو  بوووي ي وووس بوووي ي ووو  بوووي أمحووو  بوووي ح ووون   .26

،  جد 1 ووو(، حتقموون: يوو    أمحوو  يبوو  جملعهووع   ي ووق ي وو  محمووع ،ط852جيحم ووق ي )جملتووعىف: 
  وو 1415ب  ا، -جيرتد جيحم  م  

  و و  1426، 4أط   جحل يغ جي بع  مي جيرتد جيفب ل جي ت  ،  و  عقس أبع خ مه ، ط  .27
، م   ووو  جيفنقووو ك 1أيووو ل جملرموووب، جملفووو ف:يب   بوووي يبووو جينمحي بوووي يبووو جينحما جملحم  وووس، ط  .28

  وو1421ي  جث جإل  مس، 
جإليوو ل بفعجةوو  ي وو   جمحروو ل، جمل يووف: جبووي جمل قووي  وونجج جيوو يي أبووع حفوو  ي وون بووي ي ووس بووي   .29

، 1جيحم يو  بوي أمحو  بوي ي و  جملفومقح، ط وو(، حتقمون: يبو  804أمح  جيفو  حمس جملفون  )جملتوعىف: 
  وو1417 جد جيحم ص   ي  فن  جيتع ي ،جي حمع ي ،

جميوووو ل، جمل يووووف: خوووو  جيوووو يي بووووي ي ووووع  بووووي ي وووو  بووووي ي ووووس بووووي  وووو دن، جي د  ووووس جي مفووووقس   .30
 لو 2002،  جد جيحم ا ي   يب، 15 و(، ط1396)

 قوس جيو يي أبوع جيحمبو ن أمحو  بوي يبو  جقت  أ جيفنجط جمل تقما مل  يف  أصب   ججلبما، جمل يف:   .31
جحل ووما بووي يبوو  جي وو ل بووي يبوو    بووي أ  جيق  ووا بووي ي وو  جبووي  م موو  جحلوونجي جحل ب ووس جي مفووقس 

 - وو 1419،  جد يو مل جيرتود، بو  ا، يب و ك، 7 و(، حتقمن: انصن يب  جيرونمي جيحمقوه، ط728)
 لو1999

، )موووي ه  ووو   (690بوووي إبووونج ما جيفووو جد  )ا  جإلق مووو  يووو دأ جيتق مووو ، يتووو ج جيووو يي يبووو  جيووونمحي  .32
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جن وو جح  إى هن يووو  ـ  جي ووو ي ا جيووويت هنوووس يوووي جيفووو    مد (د ووو ي  ي  مووو  مق مووو  ي موووه  دهووو  
ججل محموو    1434-1433جيحم ملموو  جيحم يموو  ) جيوو  تعدج ( مووي جيخ يد/يبوو  جإليووا بووي ظوو  ن جيحم وو   ، 

 جإل  مم  و
، )مووووي ب جيوووو   (690يبوووو  جيوووونمحي بووووي إبوووونج ما جيفوووو جد  )ا جإلق موووو  يوووو دأ جيتق موووو ، يتوووو ج جيوووو يي   .33

جيرتوو   إى هن يوو   توو   جيخد د (د وو ي  ي  موو  مق موو  ي مووه  دهوو  جيحم ملموو  جيحم يموو  ) جيوو  تعدج (مي 
 ، ججل محم  جإل  مم  و  1434-1433جيخ يد/يب  جينمحي بي يو و  بي مخن جي  م   ، 

ع جحل وووي ي وووس بوووي ي ووو  بوووي ي ووو  بوووي حبمووود جيبفووون  جإلق ووو     جيفقوووا جيفووو  حمس، جمل يوووف: أبووو  .34
  و(و450جيب  ج  ، جيفد  ـمل  د   )

جإلق وووو     حووووه أيفوووو ظ أ   وووو   ، جمل يووووف: مشوووو  جيوووو يي، ي وووو  بووووي أمحوووو  ج خموووود جيفوووونبمين   .35
 ب  او - و(، حتقمن: مرتد جيببعث  جي دج  ا ،  جد جيفرن 977جيف  حمس )

جمل يف: ي س بوي ي و  بوي يبو  جمل وا جيرتو مس جحل و   جيف  وس، أبوع جإلق      م  ةه جإلمج  ،   .36
، جيفوو د   جحل ي ووو  1 ووو(، حتقمووون: ح ووي  ووع   جيفووحمم  ، ط628جحل ووي جبووي جيقخوو ك )جملتووعىف: 

 لو 2004 - و  1424ي خب ي   جي فن، 
و(، حتقمون:  و319جإلق و   نبوي جمل ولد، جمل يوف: أبوع برون ي و  بوي إبونج ما بوي جمل ولد جي م و بعد  )  .37

  وو 1408، 1جي  تعد يب    بي يب  جيحم ي  ججل يي، ط
جمل, جمل يووف: جيفوو  حمس أبووع يبوو    ي وو  بووي إ ديوو  بووي جيحمبوو ن بووي ي  وو ك بووي  وو    بووي يبوو    .38

بووووو  ا,  – وووووو(,  جد جملحمن ووووو  204جملخ ووووود بوووووي يبووووو  م ووووو   جملخ ووووويب جيقن وووووس جملروووووس )جملتوووووعىف: 
 لو1990 و/1410

محمن ووو  جيووونجهح موووي ج ووو  ، جمل يوووف: يووو أ جيووو يي أبوووع جحل وووي ي وووس بوووي  ووو م  ك جإلنفووو       .39
 ج،  جد إحم أ جي جث جيحمن و2 و(، ط885جملن ج   جي مفقس جيف حلس جحل ب س )

جم  ت   جي  ي  جإلمج    جنخت  ، جمل يف: أبع برن ي   بي إبونج ما بوي جمل ولد جي م و بعد    .40
 -جيووووون    -،  جد طمبووووو  1   أمحووووو  بوووووي ي ووووو  ح موووووف، ط وووووو(، حتقمووووون: أبوووووع محووووو   صووووو319)

 لو 1985 و،  1405جي حمع ي ، 
 ةغ ىف حتعيه جملعج يي  جملر يمه جيفنيم  جى جملق  ين جملحم صن  ي فم  / يب   بي   م  ك جمل م و  .41
مس يموه ةن جملل د )   ن   جملل د جيف  حمس( ,جمل يف: جيون  ي، أبوع جي  وي يبو  جيعجحو  بوي إ  .42

 ل 2009 و(, جيقن: ط د   تبس جي م ,  جد جيرتد جيحم  م , جيخبحم : جم ى،  502)ا 
ب جيووو  ججملتدووو   هن يووو  جملقتفووو ، جمل يوووف: أبوووع جيعيمووو  ي ووو  بوووي أمحووو  بوووي ي ووو  بوووي أمحووو  بوووي د ووو    .43

 ووو 1425جيقوو  ن ،  – ووو(، جي   وون:  جد جحلوو يغ 595جيقوونطيب جيفوود  ـبووي د وو  جحلفموو  )جملتووعىف: 
 لو 2004 -
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جيب جيووو   جي د يووو ، جمل يوووف: أبوووع جيفووو جأ إمس يموووه بوووي ي ووون بوووي   ووو  جيقن وووس جيبفووون  مث جي مفوووقس   .44
 لو 1988 -،  و 1408،  جد إحم أ جي جث جيحمن ، 1 و(، حتقمن: ي س    ، ط774)

جير  وو ي بو جة  جيفو  ة     ن مود جيفونجة ، جمل يوف: يو أ جيوو يي، أبوع برون بوي م وحمع  بوي أمحو    .45
 لو1986 - و 1406،  جد جيرتد جيحم  م ، 2 و(، ط587جحل فس )

جيبووو د جيخووو ي   ب  وووي موووي بحمووو  جيقووونك جي ووو ب ، جمل يوووف: ي ووو  بوووي ي وووس بوووي ي ووو  بوووي يبووو      .46
 ب  او - و(،  جد جملحمن   1250جيفع  ي جيم ين )

 ، جمل يوف: جبوي جمل قوي  ونجج جيو يي جيب د جمل      وني  جمح  يوغ  جماثد جيعجقحمو    جيفونل جيربو  .47
 ووو(، حتقموون: مفووخفق أبوووع 804أبووع حفوو  ي وون بووي ي وووس بووي أمحوو  جيفوو  حمس جملفوون  )جملتوووعىف: 

-جيوووون   -،  جد جهل وووون  ي  فووون  جيتع يوووو  1جي ووومت  يبوووو    بوووي  وووو م  ك    وووون بوووي   وووو  ، ط
 لو2004- و1425جي حمع ي ، 

 ي  ي  مووووو  مق مووووو  ي موووووه  دهووووو  جيحم ملمووووو  جيحم يمووووو  ) جيب ووووومت، يامووووو ل جي ووووو ج ، ) تووووو   جيف  (د ووووو  .48
 ، ججل محم  جإل  مم  و 1435/ 1434جي  تعدج (مي جيخ يد/يب  جيحم ي  بي ي   جي  م  ك ، 

 وو(، 902جيب  جنم ا، جمل يف: مش  جيو يي أبوع ج و  ي و  بوي يبو  جيونمحي بوي ي و  جي و     )  .49
 جي حمع ي  - ،  جد جيحمخ أ1حتقمن: ح  ل بي ي   جيقخ ك، ط

 لو2001 - و 1422
ب عغ جملنجل مي أ ي  جمحر ل ، جمل يف : جبي ح ن جيحم ق ي ،  حم مون : صوفس جيونمحي جملبو د فعد    .50

  وو1413،  جد جيفمب أ ، 1، ط
جيب  يوو   وونل جهل جيوو ، جمل يووف: أبووع ي وو  ي ووع  بووي أمحوو  بووي مع ووق بووي أمحوو  بووي ح ووب جي متوو     .51

 - ووو  1420بوو  ا، يب وو ك،  - ، جد جيرتوود جيحم  موو  1 ووو(، ط855هب )جحل فووق بوو د جيوو يي جيحمموو
 لو 2000

ه   جي  ه  ب مو  جمم ثوه      وم  جملحم و جا  جي و   جيفو  ةه،جمل يف: حيوب بوي أ  برون بوي   .52
 ب  او - و(،  جد ص  د 893ي   بي حيب جيحم من  جحلن س )

بم ك جيع ا  جإليد ل    ت   جمحر ل، جمل يف : ي س بوي ي و  بوي يبو  جمل وا جيرتو مس جحل و     .53
 -،  جد طمبو  1 وو(، حتقمون :  و جحل وب صيو   وحمم ، ط628جيف  س، أبوع جحل وي جبوي جيقخو ك )

 لو1997- و1418جين  ، 
ج و  بوي  و مل جيحم ونجي جيم وين جيبم ك   مل د جإلم ل جيف  حمس, جمل يف: أبع جحل وب حيوب بوي أ    .54

 لو 2000 - و 1421ه  ,  – و(, جيقن: ق  ا ي   جي عد ,   جد جمل د ج 558جيف  حمس )
اج جيحمن ن مي هعج ن جيق معن، جمل يوف: يّ و  بوي يّ و  بوي يبو  جيون ّج  جحل ومين، أبوع جيفوم ،   .55

 ققب، جي   ن:  جد جهل جي و و(، حتقمن: ر عي  مي جي1205جمل ّقد  ن  ق، جي َّبم   )
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جيتوو ج جملر ووه مووي هووعج ن مووآثن جيخوونج  ججلخوون  جم  ، جمل يووف: أبووع جيخموود ي وو  صوو ين خوو ك بووي   .56
،   جد  جم قوووو   1 ووووو(، ط1307ح ووووي بووووي ي ووووس جبووووي يخووووف   جحل وووومين جيب وووو د  جيِق َّووووعهس )

 لو2007 - و  1428 جيف  ك جإل  مم ، قخن، 
جملفوو     وجميوو ل، جمل يووف: مشوو  جيوو يي أبووع يبوو    ي وو  بووي أمحوو  بووي  اديوو  جإل وو ل  و و موو ا  .57

،  جد جي ون  جإل و مس، 1 و(، حتقمن:  و بف د يوّعج  محمون  ، ط748ي   ك بي قو ميه   جيل يب )
 لو 2003

اديوو  ب وو ج ، جمل يووف: أبووع بروون أمحوو  بووي ي ووس بووي اثبوو  بووي أمحوو  بووي مدوو   ج خموود جيب وو ج     .58
 - ووو 1422بوو  ا،  -،  جد جي وون  جإل وو مس 1قموون:  و بفوو د يووعج  محموون  ، ط ووو(، حت463)

 لو 2002
 وو(، 571ادي   مفن، جمل يف: أبع جيق  ا ي وس بوي جحل وي بوي  بو    جملحمون   ـبوي ي و  ن )  .59

 لو 1995 - و  1415حتقمن: ي ن  بي غنجم  جيحم ن  ،  جد جيفرن ي خب ي   جي فن  جيتع ي ، 
 ن مد أبعج  ي ت مم  بب جنحتم ط  جيع ع   ي ق مل د جإلم ل جيف  حمس ، جمل يوف : جيتبفن      .60

 ووووو(، حتقموووون: د وووو ي  ي  موووو  438أ  ي وووو  يبوووو   بووووي يع ووووف بووووي يبوووو   ججلووووعيين جيفوووو  حمس )
)  توووعدج ( مق مووو  موووي جيخ يووود/ ي ووو  بوووي يبووو جيحم ي  بوووي يبووو   جي ووو ي  وججل محمووو  جإل ووو مم ، 

  وو1410
 ووو(، 676ك   ص ج  مح وو  جيقوونصك، جمل يووف: أبووع   وون  يمووس جيوو يي حيووب بووي  وون  جي ووع   )جيتبموو   .61

 لو 1994 - و  1414، 3حتقمن   حم من : ي   جحل  د، ط
 -يب  ك  -ب  ا  -جي   ن:  جد جبي ح ل ي خب ي   جي فن  جيتع ي  

، جمل يووف: ي  وو  .62 وو هيبِّ  ك بووي ي ووس بووي ي ووي جيبوو ديس،  بمووب جحلقوو ةن  وونل   وو  جيوو ق ةن  ح  ووم  جيفِّ
 وو( ح  م :  ود   جيو يي أمحو  بوي ي و  بوي أمحو  بوي يوعن   743  ن جي يي جي ي حمس جحل فوس )

ووو هيبُّ ) بوووعن ، جيقووو  ن ،  -، جملخبحمووو  جيرووو و جمم يووو  1 وووو(، ط 1021بوووي إمس يموووه بوووي يوووعن  جيفِّ
  وو 1313

جمل يوف: جإلمو ل يبو جينمحي بوي موامعك جملتوع   ت   جإلـن  يي أحر ل  ن   جي  نو  ) تو   جحلو (،   .63
 ووووو(، حتقموووون: د وووو ي  ي  مووووو  )  تووووعدج ( مق موووو  موووووي جيخ يوووود/ ي ووووس بوووووي  ووووحم  بووووي   موووووه 478)

  وو1428/1429جيحمفم سوه محم  أل جيقنو، 
 ت ووو  جإلـنوووو  يوووي أحروووو ل  ووون   جي  نوووو  )مووووي أ   جيبووو   جي وووو  ن   أي ووو   جيخدوووو د    ن  وووود    .64

جيت      جنغت  نا مي  ت   جيخد د (، جمل يف: جإلم ل يبو جينمحي بوي      د  إى صخن جيب  
 و(، حتقمن: د  ي  ي  م  )م ه ت ( مق م  مي جيخ يبو / يم وق ب و  ي وس بوي 478مامعك جملتع  )

  وو1428/1429أمح  جيفدن وه محم  أل جيقنو، 
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أي ووو   جيخدوووو د    ن  وووود   ت ووو  جإلـنوووو  يوووي أحروووو ل  ووون   جي  نوووو  )مووووي أ   جيبووو   جي وووو  ن     .65
    د  إى صخن جيب   جيت      جنغت  نا مي  ت   جيخد د (، جمل يف: جإلم ل يبو جينمحي بوي 

 ووووو(، حتقموووون: د وووو ي  ي  موووو  )  تووووعدج ( مق موووو  مووووي جيخ يبوووو / إنفوووو   محوووو   478مووووامعك جملتووووع  )
  وو1427جيفحمنوه محم  أل جيقنو، 

  )مووي أ   جيبوو   جيحم  وون   جمل ووح ي ووق ج فووب إى جيبوو    ت وو  جإلـنوو  يووي أحروو ل  وون   جي  نوو  .66
جحلوووو    يفوووون   جيتوووووم ا مووووي  توووو   جيخدووووو د (، جمل يووووف: جإلموووو ل يبووووو جينمحي بووووي مووووامعك جملتوووووع  

 وووو(، حتقمووون: د ووو ي  ي  مووو  )م ه وووت ( مق مووو  موووي جيخ يبووو /  ووو و يبووو   محووو  جي خ موووه 478)
  وو 1429/1430وه محم  أل جيقنو، 

نوو  يووي أحروو ل  وون   جي  نوو  )مووي أ    توو   جحلووم   جن تب  وو  إى صخوون (، جمل يووف:  ت وو  جإلـ  .67
 ووووو(، حتقمووون: د وووو ي  ي  مووو  )م ه ووووت ( مق مووو  مووووي 478جإلمووو ل يبوووو جينمحي بوووي مووووامعك جملتوووع  )

  وو1429جيخ يب / غ    ي   ي س جيحمق وه محم  أل جيقنو، 
تو   جيفو   إى هن يو  جيبو   جحلو    يفون  م و   ت   جإلـنو  يوي أحرو ل  ون   جي  نو  )موي أ      .68

 ووو(، حتقموون: د وو ي  478يقت ووس  نج موو  جيفوو  (، جمل يووف: جإلموو ل يبوو جينمحي بووي مووامعك جملتووع  )
  و و1428ي  م  )  تعدج ( مق م  مي جيخ يب / ن نيي     ي   مح    وه محم  أل جيقنو، 

 تووووو   جيفوووووعل إى صخووووون (، جمل يوووووف: جإلمووووو ل  ت ووووو  جإلـنووووو  يوووووي أحرووووو ل  ووووون   جي  نووووو  )موووووي أ      .69
 وووو(، حتقمووون: د ووو ي  ي  مووو  )م ه وووت ( مق مووو  موووي جيخ يبووو / 478يبووو جينمحي بوووي موووامعك جملتوووع  )

  وو1427-1426يف   ي   أمح  ـدمح و ه محم  أل جيقنو، 
 ت   جإلـن  يي أحر ل  ن   جي  ن  )مي أ    ت   جيخدو د إى هن يو  ـ  جي مو (، جمل يوف: جإلمو ل   .70

 وووو(، حتقمووون: د ووو ي  ي  مووو  )م ه وووت ( مق مووو  موووي جيخ يبووو / 478يبووو جينمحي بوووي موووامعك جملتوووع  )
  وو 1428/1429نع  مفنج ججلدينوه محم  أل جيقنو، 

 مفون،  -،  جد جيق وا 1 ل جي وع  ، حتقمون: يبو  جي وين جيو قن، طحتنين أيف ظ جيت بموا، جمل يوف: جإلمو  .71
  و و 1408

حتنين جيفت  و ي ق جيت بما  جمل د ج  جحل   ، جمل يف: جإلم ل جحل       جيو يي أ   ديو  يبو جينحما   .72
ه(، حتقموون/ يبوو جينمحي  د ووس ي وو  جيوو  ج  ، 826بووي جحل ووب بووي يبوو جينمحي جيحموونج  جيفوو  حمس )

 هو1432 ج ، جيخبحم  جم ى ،  جد جمل د
حتنيوون جمل قووع   هتووليد ي ووا جمصووع ، جمل يووف: يوو أ جيوو يي أبووع جحل ووي ي ووس بووي  وو م  ك جملوون ج     .73

،   جد  1 وووو(، حتقمووون: يبووو       وووا،  و  فووو ل جيحمووون ، ط 885جي مفوووقس جيفووو حلس جحل ب وووس )
 لو 2013 - و  1434جم ق    جيف  ك جإل  مم ، قخن، 

  جيفقووووا )ق وووووا جيحمبوووو  جا(، جمل يووووف: أ  جيحمبووووو ن أمحوووو  بووووي ي ووووو  ججلنهوووو ي جيفووووو  حمس  جيتبنيوووون  .74
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 وووووو(، حتقمووووون: د ووووو ي  ي  مووووو  )م ه وووووت ( مق مووووو  موووووي جيخ يووووود/ يووووو    ي ووووو  يبووووو جينمحي 482)
  وو1426جيحمبم سوه محم  جمل ا  حمع ، 

حتفووو  جيخووو يبب    نمجووو  جإلمووو ل يموووس جيووو يي، جمل يوووف: ي وووس بوووي إبووونج ما بوووي  ج   بوووي  ووو   ك بوووي   .75
 وو(،  وبت نفوا  ي ون ي موا  خونج أح  ي وا: 724  م  ك، أبع جحل ي، ي أ جي يي جبي جيحمخ د )
 - وووو  1428جمد ك، -، جيووو جد جمثنيووو ، ي ووو ك 1أبوووع يبمووو   مفووودعد بوووي ح وووي ص   ووو   ك، ط

 لو  2007
تبف  جي خمف    ادي  جمل ي   جيفنيف ، جمل يف: مشو  جيو يي أبوع ج و  ي و  بوي يبو  جيونمحي بوي جي  .76

-،  جيرتوود جيحم  مووا، بوو  ا 1 ووو(، ط902ي وو  بووي أ  بروون بووي ي  وو ك بووي ي وو  جي وو     )
 لو 1993 و/1414يب  ك، 

جيووو يي أمحهوووو  بوووي حتفووو  ججملووو  جيفووونيح    ووونل  تووو   جيففووومح )جي وووفن جم  ( ، جمل يوووف:  ووود     .77
 ووو(، حتقموون: 691يُعُ ووف بووي ي ووق بووي يُعُ ووف جي َّبه ِووسُّ أوبُووع هوحمهفووون جيفدوونو جملقوونو جي  ووعو جملوو يرق )

 لو1997 - و 1418 و يب  جمل ا بي يم   جي بميت، 
حتفوو  جيتوو ج إى أ يوو  جمل دوو ج )ي ووق  ن موود جمل دوو ج ي  ع  (،جمل يووف: جبووي جمل قووي  وونجج جيوو يي أبووع   .78

 ووووو(، حتقموووون: يبوووو    بووووي  وووووحم   804 وووون بووووي ي ووووس بووووي أمحوووو  جيفوووو  حمس جملفوووون  )حفوووو  ي
  و و1406مر  جملرنم ،  -،  جد حنجأ  1جي بم ي،ط

حتف  جيت ج    نل جمل د ج, جمل يف: أمح  بي ي   بوي ي وس بوي ح ون جهلمت وس, جملرتبو  جيت  ديو    .79
 لو1983 - و  1357جير و ، مفن ، 

  ع مح جي  ب ،   م   جيفم  / يب  جيرنمي بي يب    ج   و حتقمُن جينغبِ     .80
،  جد ججلموه ، بو  ا 1جيتبقمن، جإلمو ل جي وع   ، حتقمون: يو    يبو جملعهع  ،  ي وس محموع  ، ط  .81

  و و1413،
   ديد جينج      نل  قنيد جي عج  ، جمل يف: ه   جي يي جي معطسو  .82
ووو   جيووول يب  وول ن  جحلفووو ظ، جمل يووف: مشووو  جيوو يي   .83 أبوووع يبوو    ي ووو  بووي أمحووو  بووي ي  ووو ك بووي قو ميه

 لو1998 - و1419يب  ك، -،   جد جيرتد جيحم  م  ب  ا1 و(، ط748)
ُتووحمو ِّا،جمل يف / جيفوم  جيحمو مل بو د جيو يي أبوع يبو    ي و    .84

ُتورو ِّا   أو و  جيحمو مل  جمل
 ولهِ نوُ  جي َّ ِمِ   جمل

  و(، مرتب  مفر   جإل  مم و733جبي مج ي  جير  ي ) بي إبنج ما بي  حم   
جيتل ن    جيفقا جيف  حمس نبي جمل قوي, جمل يوف: جبوي جمل قوي  ونجج جيو يي أبوع حفو  ي ون بوي ي وس   .85

،   جد 1 وووو(, حتقمووون: ي ووو  ح وووي ي ووو  ح وووي إمس يموووه,ط804بوووي أمحووو  جيفووو  حمس جملفووون  )
 لو 2006 - و  1427يب  ك,  –جيرتد جيحم  م ، ب  ا 

جيتوولنمد   جيفوون   ي ووق جيووعهم  ي  وو ج  ، جمل يووف : يبوو جيرنمي بووي ي وو  جينج حمووس ، حتقموون/ أمحوو    .86



 على النص الذي ترغب في أن يظهر هنا. 1خطأ! استخدم عالمة التبويب "الصفحة الرئيسية" لتطبيق عنوان 

  

1024 

  و و 1425،  جد جيرتد جيحم  م  ، 1 ني  جمل ي  ، ط
جي غمد  جي  مد مي جحل يغ جيفنيف، جمل يف : يب  جيحمظما بي يبو  جيقوع  جمل ولد  أبوع ي و ،   .87

 و1417ب  ا،  -،  جد جيرتد جيحم  م  1جي يي، طحتقمن : إبنج ما مش  
جيت دمه يحم عل جيت  يه ، أتيمف : أ  جيق  ا ي   بي أمح  بي ه   جير ويب ، حتقمون: ي و   و مل   .88

 هو1415،  جد جيرتد جيحم  م  ، ب  ا ،1   ا ، ط
حتقموون:  /  ه(،676 فووبمح جيت بمووا، جمل يووف: جإلموو ل أ    وون  يمووس جيوو يي حيووب  وون  جي ووع   )  .89

  وو1417ي   يق   جإلبنج ما، م     جين  ي ، جيخبحم  جم ى 
 جيتحمنيف ـمي ل جيعجد     جيب جي   جي د ي  مي معق  جإل  ل جيمعل ي ق جيفبر  جيحم ربع م و  .90
جيتحمقمب ا ي ق جملد  ا، جمل يف:  د   جي يي جبوي ي و   جم قد وس جيفو  حمس،  رخوعط ، من و    .91

 (و232189جمل ه  ب   ـإلم دجا جيحمنبم  جملتب   ، بنقا )مجحم  
جيتحم مقووو ا جحل ووو ك ي وووق صوووبمح جبوووي حبووو ك  متممووو   وووقم ا موووي صوووبمبا،   ووو    موووي يفعظوووا،    .92

،  جد ـ   يوون 1 ووو(، ط1420 حم موون: أبووع يبوو  جيوونمحي ي وو  انصوون جيوو يي، جم ووقع د  جميبوو ي )
 ل 2003 - و  1424ي حمع ي و جمل  ر  جيحمنبم  ج -ي  فن  جيتع ي ، ه   

جيتحم مقوو  جيروو و   جيفوون     ووع  وونل رتفوون جملوو ي )ـ  موو  يف وو  جملوو أ حوون هن يوو  ـ  ج ووتقب     .93
 وووووو(، حتقمووووون: د ووووو ي  ي  مووووو  450جيقب ووووو (، جمل يوووووف: أبوووووع جيخمووووود طووووو  ن بوووووي يبووووو   جيخووووو   )

  وو1419/1420مم ، )م ه ت ( مق م  مي جيخ يد/ يبم  بي   مل جيحم ن  وججل محم  جإل  
جيتحم مق  جير و   جيفن     ع  نل رتفن جمل ي )مي ب جي   ت   جيخدو د  إى ـ  هو م  جيتوم ا   .94

 وووو(، حتقمووون: د ووو ي  ي  مووو  450 جيحمووولد  موووا(، جمل يوووف: أبوووع جيخمووود طووو  ن بوووي يبووو   جيخووو   )
  وو1419، )م ه ت ( مق م  مي جيخ يد/ مح  بي ي   بي ه بنوججل محم  جإل  مم 

جيتحم مق  ي ق  س ح ب )ي ق رتفن جمل ي(، جمل يف: جيق  س أبوع ي و  ) أبوع ي وس( جحل وب بوي   .95
ِ ّ  )جملتوووعىف:  وووونه ودُّ ه

يووو    أمحووو  يبووو   - وووو(، حتقمووون: ي وووس ي ووو  محموووع   462ي ووو  بوووي أمحووو  جمل
 مر  جملرنم و -جملعهع ، مرتب  ن جد مفخفق جيب   

أتيموووووف: جحلووووو    ي ووووو   جيووووو يي أ  جيفووووو جأ إمس يموووووه بوووووي   ووووو  جيقن وووووس  ف ووووو  جيقووووونصك جيحمظوووووما ،   .96
 ، م     جين ك   جد جيمقبو 2ه(، ط774جي مفقس)

 ن  جي يي أبوع جيفوتح ي و  بوي أ  برون بوي جحل وب ، جمل يف :    م  أ  جيفتح ملق ص  جيفتح  .97
 .Ms. orبونقا ) مل نمو أمرتبو  ه محمو  نيب يوا /    انقو  رخوعط ،  وو(859) جيقن س جملنجغس

 و(340
جيت  م  جحلب     ني  أح  يغ جينج حمس جيرب ،جمل يف: أبع جيف ه أمح  بي ي وس بوي ي و  بوي   .98

 ،  جد جيرتد جيحم  م 1 و(، ط852أمح  بي ح ن جيحم ق ي )
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 لو1989 وو 1419
أمحوو  يبوو جملعهع ، جيت  ووم ، جمل يووف : أبووع جيحمبوو ن : أمحوو  بووي أ  أمحوو  جيخوو   ، حتقموون: يوو      .99

  ي س ي   محمع ، مرتب  ن جد مفخفق جيب  و
 ووو(، حتقموون: ي وو  772جيت دموو     ووني  جيفوون   ي ووق جمصووع ، جمل يووف : يبوو جينحما جم وو ع )  .100

  وو1422،  جد جينة  جيحمن  ، 1ح ي  متع، ط
 وو(، 476 ج   )جيت بم    جيفقا جيف  حمس ، جمل يف: أبع ج وب   إبونج ما بوي ي وس بوي يع وف جيفو  .101

 ي مل جيرتدو
توو وخووووِ ،جمل يف: يمووو   بوووي مع وووق بوووي يمووو   بوووي   .102 ُ ه

ُ و َّنووووِ   جمل
بوخُ  ي وووق جيُرتُوووِد جمل وووتوو وه ُ ه

وو ُا جمل جيتوَّ هبمدو
 وو(، حتقمون:  و ي و  جيعثمون،  و يبو  جي حموما محمويت، 544ي ن ك جيمبفويب جي وبيت، أبوع جيف وه )

 لو 2011 - و  1432يب  ك،  -،  جد جبي ح ل، ب  ا 1ط
جيت قمح  نل جيع مت ي  ع   مخبع  مو  جيع ومت   جملول د ي  و ج ، حتقمون: أمحو  ي وع  إبونج ما   .103

 جيق  ن و-, ي   ي   امن،   جد جي  ل
 وووو(، ي مووو  ب فووون    فوووبمبا  جيتحم مووون 676هتوووليد جممسووو أ  جي  ووو ا، جمل يوووف: جإلمووو ل جي وووع   )  .104

 – أ   و ي   إ جد  جيخب يو  جمل  يو ،  جد جيرتود جيحم  مو ، بو  ا ي ما  مق ب   أصعيا:  ن   جيحم  
 يب  كو

، 1هتووليد جي  وو ، جمل يووف: ي وو  بووي أمحوو  بووي جم  وون  جهلوون  ، حتقموون: ي وو  يووع  منيوود، ط  .105
 لو2001ب  ا،  - جد إحم أ جي جث جيحمن  

ب بي م حمع  بي ي و  بوي جيتدليد    قا جإلم ل جيف  حمس, جمل يف: يمس جي   ، أبع ي   جحل   .106
 و(, جيقن: ي    أمحو  يبو  جملعهوع ، ي وس ي و  محموع ,  516جيفنجأ جيب ع  جيف  حمس )جملتعىف: 

 لو 1997 - و  1418 جد جيرتد جيحم  م , جيخبحم : جم ى، 
جيتع ه أنعجيا  أحر ما، جمل يف: أبع يب  جينمحي ي   انصن جيو يي، بوي جحلو ج نوعل بوي جنو يت بوي   .107

، مرتبوو  جملحموو د  ي  فوون 1 ووو(، حتقموون: ي وو  يموو  جيحمب  ووس، ط1420ص ل، جم ووقع د  جميبوو ي )
 لو 2001 - و  1421جين  ،  - جيتع ي  

جي  ووون جمل وووتخ      قوووا جي ووو    جيرتووو  ، جمل يوووف: أبوووع يبووو  جيووونمحي ي ووو  انصووون جيووو يي جميبووو ي   .108
  وو 1422، غنجن ي  فن  جيتع ي ، 1 و(، ط1420)

  جمصوووع    أح  يوووغ جين وووع ، جمل يوووف : رووو  جيووو يي أبوووع جي وووحم  جا جملبووو دل بوووي ي ووو  بوووي هووو م  .109
 و(، حتقمون : يبو  جيقو  د 606ي   بي ي   جبي يب  جيرنمي جيفمب ي ججل د  جبي جمث  )جملتعىف: 

مرتبووو   جد  -مخبحمووو  جملووو ل  -،  مرتبووو  جحل وووعجي 1 جيتت ووو  حتقمووون: بفووو  يموووعك، ط -جمدنووو  ط 
 بم كوجي
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هوووو م  جيفوووون ل  جحلعج ووووس ، محم ووووا  وووو مه ممسوووو أ جيرتوووود جملفوووون ح    جيوووو جث ج وووو مس  بموووو ك    .110
  و و1425 ن حد  ، جمل يف: يب   بي ي   جحلبفس ، ججمل   جي ق   ، أبع ظيب ، 

  ووو  ا  أ موووا   صوووبمح جيب ووو د ، ‘ ججلووو م  جمل ووو   جيفوووبمح جمل تفووون موووي أموووعد د وووع      .111
ي وو  بووي إمس يمووه أبووع يبوو   جيب وو د  ججلحمفووس، حتقموون: ي وو    وو  بووي انصوون جي  صوون، جمل يووف: 

:  جد طووووع  جي  وووو   )مفووووعد  يووووي جي وووو خ نم  إب وووو     وووونقما  وووونقما ي وووو   وووو ج  يبوووو  جيبوووو قس(، 1ط
  و1422

 وو(،  438ججل    جيفن  )أ   ت   جيفن  (، جمل يف: أبع ي و  يبو    بوي يع وف ججلوعيين )ا   .112
 -،  جد ججلمووه ي  فوون  جيخب يوو   جيتع يوو  1ن: يبوو  جيوونمحي بووي  وو م  بووي يبوو    جملوو يين، طحتقموو

 لو 2004 - و  1424ب  ا، 
 ووو(، حتقموون: دموو   م وو  321مجدوون  جي  وو ، جمل يووف: أبووع بروون ي وو  بووي جحل ووي بووي  ديوو  جم    )  .113

 لو1987، 1بحم برس، ط
 ،-جيرتووووو   إى هن يوووو  ـ  جخوووووت   جملتبووووو يحمبمووووي أ    -هووووعج ن جيببووووونيي     وووو ق  جحلووووو يي   .114

د وو ي  ي  موو  )م ه ووت ( مق موو  ، جإلموو ل : مجوو   جيوو يي يبوو جينحما بووي جحل ووي جإل وو ع جمل يووف: 
ه محمووووووووو  أل  إ وووووووونج :  ووووووووون  بوووووووووي ي وووووووووس جيفووووووووونيف مووووووووي جيخ يووووووووود/ ي ووووووووو  يخمووووووووو  جملووووووووو يرس ،

 و و 1430/1431جيقنو،
 وووو(، حتقمووون: مرتووود 957جمل قووود بحم ووو   )ح  ووم  ي ووو  ، جمل يوووف:  ووود   جيووو يي أمحووو  جيني ووس   .115

 لو1998، و 1419جيببعث  جي دج  ا،  جد جيفرن، يب  ك / ب  ا 
جحلووو  و جيربووو  ، جمل يوووف: أبوووع جحل وووي ي وووس بوووي ي ووو  بوووي ي ووو  بوووي حبمووود جيبفووون  جيب ووو ج  ،   .116

  و(، جد جيفرن و ب  او450جيفد  ـمل  د   )جملتعىف: 
 أ، جمل يووف: أبووع نحمووما أمحوو  بووي يبوو    بووي أمحوو  بووي إ ووب   بووي ح موو  جم يموو أ  طبقوو ا جمصووفم  .117

 لو1974 - و 1394مفن، - و(، مرتب  جي حم    430مع ق بي مدنجك جمصبد ي )
ح مو  جيحم  وو أ   محمن وو  موولج د جيفقدوو أ, جمل يوف: ي وو  بووي أمحوو  بووي جحل وب بووي ي وون، أبووع بروون   .118

 وو(, جيقون: 507جمل وتظدن  جيفو  حمس )جملتوعىف:  جيف  س جيقفو   جيفو دقّس، جمل قود   ون جإل و ل،
 لو1980ب  ا / ي  ك,  - و   ب أمح  إبنج ما  دج   ,  م     جين  ي  /  جد جمدقا 

 وو(، حتقمون: 395ح م  جيفقد أ، جمل يف: أمح  بي   دن بوي   ون أ جيقو  يين جيونج  ، أبوع جحل وب )  .119
 - وووووو 1403بووووو  ا، -يفووووون   جملتبووووو   ي تع يووووو  ، ج1 و يبووووو    بوووووي يبووووو  جي وووووي جي  وووووس، ط

 لو1983
ح مووو  جملووو مي  جختمووو د جملوووعقي ،جمل يوووف: جإلمووو ل جإلمووو ل أ  جي  وووي   ووون جإل ووو ل يب جيعجحووو  بوووي   .120

 وووو( ، حتقمووون: د ووو ي  ي  مووو  )م ه وووت ( مق مووو  موووي 502إمس يموووه بوووي أمحووو  جيووون  ي جيفووو  حمس)
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  و و1428  أل جيقنو،جيخ يد/   ن  بنير ك بي بن س جيقن س ، ه محم
حعج ووس جيفووون جي ي وووق حتفوو  جيتووو ج بفووونل جمل دوو ج، جمل يوووف: يبووو  جحل موو  جيفووون جي،  جد جيفرووون،   .121

 ب  او
خبووو   جيووو  ج , جمل يوووف: أبوووع يبووو    بووو د جيووو يي ي ووو  بوووي يبووو    بوووي هووو  د جي د فوووس جيفووو  حمس   .122

 –  جد  جم قوووو    جيفوووووئعك جإل ووووو مم  ،  1 ووووو(, حتقمووووون/ يبوووو  جيقووووو  د يبوووو    جيحمووووو ي,ط794)
 و1402جيرعي , 

ج وووو جةي جي وووو م  ي   وووو ي س مووووي مفوووو    جيرتوووود جيفقدموووو  مة ت وووو  جيفقدوووو أ جيفوووو  حمم  ، جمل يوووووف :   .123
، م   وووو  1يبوووو جيق  د بووووي يبوووو جملخ د جمل وووو ي س جمن  ن ووووس، ي  يوووو  : يبوووو جيحم ي  جي وووو ةد ، ط

  وو1425جين  ي  ، ب  ا ، 
  مد وو ا جي وو ي  قعجيوو  جإل وو ل، جمل يووف : أبووع   وون  يمووس جيوو يي حيووب بووي خ صوو  جمحروو ل   .124

 -يب وووو ك  -، م   وووو  جين وووو ي  1 ووووو(، حتقموووون :ح ووووب إمس يمووووه ججل ووووه، ط676 وووون  جي ووووع   )
 لو1997 - و 1418ب  ا، 

  ، جمل يف: جبي جمل قي  نجج جيو يي أبوع حفو  ي ون بوي ي وس بوي أمحو  جيفو  حمس   .125
ُ
خ ص  جيب د جمل

 لو 1989- و1410، مرتب  جين   ي  فن  جيتع ي ، 1 و(، ط804جملفن  )
ج  ص ، جمل  ق : خ ص  جمل تفن  نقو    جملحمتفون ، جمل يوف : أبوع ح مو  جي و ج ، حتقمون/ أرو    .126

  و و 1428، 1د م  ي   ي س ،  جد جمل د ج ، ط
،  جد 1 وووووو(، حتقمووووون: مفووووودعد بوووووي ح وووووي ص   ووووو   ك،ط458ج   مووووو ا، جمل يوووووف: جيبمدقوووووس )  .127

 جيف محمسو
 ووو(، حتقموون: 927يقوو  د بووي ي وو  جي حمم ووس جي مفووقس )جيوو جدن   اديوو  جملوو جدن، جمل يووف: يبوو  ج  .128

 لو1990 - و 1410،  جد جيرتد جيحم  م ، 1إبنج ما مش  جي يي، ط
جيوو د  جيحم م م موو  بفووونل  ووتح د  جي يووو  بت  ووم  جحل عيوو  ، جمل يوووف : ي وو  بوووي صوو   جيحم م وووب ،   .129

  وو1427، مرتب  جيل يب ، جيرعي  ، 1إي ج : غ ج  جم   س،   د  جي  م   ، ط
جيوو دد جير م وو    أيموو ك جمل ةوو  جي  م وو ، جمل يووف: أبووع جيف ووه أمحوو  بووي ي ووس بووي ي وو  بووي أمحوو  بووي   .130

،  ر و   جةون  جملحمو د  2 وو(، حتقمون: ي و  يبو  جملحممو   و ك، ط852ح ن جيحم ق ي )جملتوعىف: 
 ل1972 و/ 1392حم د أـ / جهل  ، -جيحم   نم  

 وو م  ك بوووي أمحووو  بوووي أيووع  بوووي مخووو  جي   ووس جيفووو مس، أبوووع جيق  وووا جيوو ي أ ي خووو جي، جمل يوووف:   .131
 -،  جد جيرتوووووووود جيحم  موووووووو  1 ووووووووو(، حتقموووووووون: مفووووووووخفق يبوووووووو  جيقوووووووو  د يخوووووووو ، ط360جيخوووووووو جي )

  وو1413ب  ا،
 ووو(, جيقوون: 676 قوو ةن جمل دوو ج, جمل يووف: أبووع   وون  يمووس جيوو يي حيووب بووي  وون  جي ووع   )جملتووعىف:   .132
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 ب  او –ي ح ل إ   أمح  جي عج,  جد جب
، 1 ننا جميفوو ظ   مب حووغ جمصوووعيمب ، أتيمووف :  ويحمقووع  بوووي يبوو جيع    جيب ح وووب، ط  .133

 هو 1434،  جد جيت مني  ، 1ط
 نةوووه جي بوووع   محمن ووو  أحوووعج  صووو حد جيفووونيحم ، جمل يوووف: أمحووو  بوووي جحل وووب بوووي ي وووس بوووي مع وووق   .134

وووونو هِهن   ج نج وووو ي، أبووووع بروووون جيبمدقووووس ) بوووو  ا،  -،  جد جيرتوووود جيحم  موووو  1 ووووو(، ط458جُ  ه
  وو 1405

 و(، حتقمون :  ويبو  جيونمحي جيفنيوعجةس،   507 خ   جحلف ظ ، جمل يف : ي   بي ط  ن جملق  س )  .135
 لو1996- و  1416جين  ،  - جد جي  ف

 ووو(، 481 ل جيرو ل  أ  وا، جمل يووف: أبوع إمس يمووه يبو    بووي ي و  بووي ي وس جمنفوو د  جهلون   )  .136
- وو 1418جمل ي و  جمل وعد ،  -، مرتبو  جيحم وعل  جحلروا 1ن: يب  جينمحي يبو  جيحم يو  جيفوبه، طحتقم

 لو1998
 يه جيتقمم    د ج  جي و ي  جم و نم ، جمل يوف: ي و  بوي أمحو  بوي ي وس،  قوس جيو يي، أبوع جيخمود   .137

،   جد جيرتووود جيحم  مووو ، 1 وووو(، حتقمووون:   ووو   يع وووف جحلوووعا، ط832جملروووس جحل وووين جيف  وووس )
 لو1990 و/1410ب  ا، يب  ك، 

،   1 ووو(، حتقموون: أمحوو   وو  ن، ط204جين وو ي ، جمل يووف: جيفوو  حمس أبووع يبوو    جإلموو ل جيفوو  حمس )  .138
 لو1940 و/1358مرتبا جحل يب، مفن، 

، مرتبوو  جيفوو ل 4جين ووه  جين وو نا، جمل يووف: ي وون بووي  وو م  ك بووي يبوو    جم ووقن جيحمتموويب، ط  .139
 لو 1989 - و  1410 ،  جد جي ف ة  ي  فن  جيتع ي ، جيرعي ،  ي  فن  جيتع ي ، جيرعي

د  وو  جيخوو يبب  ي وو   جملفتووب, جمل يووف: أبووع   وون  يمووس جيوو يي حيووب بووي  وون  جي ووع   )جملتووعىف:   .140
ي و ك, جيخبحمو : جي  ي و ،  - مفون - و(, حتقمن:   و  جيفو  يب, جملرتود جإل و مس، بو  ا676

 لو1991 و / 1412
 ةه  حتف  ط   جيف  ةه، جمل يف : جإلم ل جي ع   ، حتقمن/ يب جينؤ   بي ي و  بوي دؤ ن جمل   .141

  وو 1428، 1أمح  جير    ،  جد جيبف ةن جإل  مم  ، ط
د   جيفوووووو حلب ، جمل يووووووف: جإلموووووو ل جي ووووووع   ، حتقموووووون: ر عيوووووو  مووووووي جيحم  وووووو أ إب وووووونج :   وووووو    .142

  وو1412، جملرتد جإل  مس ، 1جيف  يب،ط
جمل     ي ا جيتف   ، يام ل : أ  جيفنج مجو   جيو يي يبو جينمحي بوي ي وس بوي ي و  ججلوع    ج    .143

  و و1414،  جد جيرتد جيحم  م  ، ب  ا ، 1 و(، حتقمن/ أمح  مش  جي يي ، ط597)
 ج  جملحم         خ  جيحمب  ، جمل يف: ي   بي أ  برن بي أيع  بي  حم  مش  جي يي جبي قوما   .144

 وو 1415مرتب  جمل  د جإل و مم ، جيرعيو ، -، م     جين  ي ، ب  ا 27 و(، ط751) ججلع ي 
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 لو1994/
 جي ج ن   غنيد أيف ظ جيف  حمس، جمل يف: ي   بي أمح  بي جم  ن  جهلن  ،  .145

 حتقمن: م حم  يب  جحل م  جي حم ي،  جد جيخ ة و
  و و 1414، مرتب  جيتعب  ، 2جيخم د ، طجي       خبمق هت  جملحم صن  ، جمل يف: يب   بي ي     .146
ووونو هِهن   ج نج ووو ي، أبوووع برووون   .147 جي  ووو  جيرب ،جمل يوووف: أمحووو  بوووي جحل وووب بوووي ي وووس بوووي مع وووق جُ  ه

 لو1996ب  ا، -، م     جيرتد جي ق  م  3 و(، حتقمن: ي من أمح  حم د،ط458جيبمدقس )
جمم ، جمل يف: ي و  انصون جيو يي جميبو ي       جمح  يغ جي حممف   جملع عي   أثن   جي مئ     .148

 لو 1992 و /  1412جمل ر   جيحمنبم  جي حمع ي ، -،  جد جملحم د ، جين   1 و(، ط1420)
  ا جملتحم ا جيت ج إى محمن   دمع  جمل د ج يأل   ،  ع مخبع  مو  م دو ج جيخو يبب  ي و   جملفتوب   .149

  وو1432،  جد جمل د ج، 2 حمب ك ، ط ، جمل يف : جإلم ل جي ع   ، حتقمن/ ي   ط  ن
 وو ي جبووي م هووا، جمل يووف: جبووي م هوو  أبووع يبوو    ي وو  بووي ي يوو  جيقوو  يين،  م هوو  ج ووا أبمووا ي يوو    .150

  و(،حتقمن: ي     ج  يب  جيب قس،  جد إحم أ جيرتد جيحمنبم  و273)
ووت ي  .151 ِ  ه  ووو(، حتقموون: 275)  وو ي أ   ج  ، جمل يووف: أبووع  ج    وو م  ك بووي جم ووحمغ جم    جي ِّ

 ب  او  -ي   يمس جي يي يب  جحل م ، جملرتب  جيحمفني ، صم ج 
 وو(، حتقمون :أمحو  279  ي جي مل ، جمل يف: أبع يم وق: ي و  بوي يم وق بوي  ووعهد  جي مول  )  .152

ي      ن  ي     ج  يب  جيبو قس  إبونج ما يخوع  يوع  ،  ون   مرتبو   مخبحمو  مفوخفق جيبو   
 لو1975 - و 1395، 1مفن، ط -جحل يب 

  ي جي جدقخين، جمل يف: أبع جحل ي ي س بي ي ن بي أمح  بي مد   بي م حمع  بوي جي حم و ك بوي   .153
 ووو(، حققووا   ووبت نفووا  ي وون ي مووا:  ووحممد جندنوو  ط، ح ووي 385 ي وو د جيب وو ج   جيوو جدقخين )

يب وو ك،  -بوو  ا ، م   وو  جين وو ي ، 1يبوو  جملوو حما  وو يب، يبوو  جي خمووف حوون   ، أمحوو  بن ووعل،ط
 لو 2004 - و  1424

وونو هِهن   ج نج و ي، أبووع بروون   .154 جي و ي جيروو و، جمل يوف: أمحوو  بووي جحل وب بووي ي ووس بوي مع ووق جُ  ه
يب و ا،  -،  جد جيرتود جيحم  مو ، بو  ا 3 و(، حتقمن: ي و  يبو  جيقو  د يخو ، ط458جيبمدقس )
 لو 2003 - و  1424

يبوو  جيوونمحي أمحوو  بووي  ووحممد بووي ي ووس ج نج وو ي، جي  وو ةس   وو ي جي  وو ةس جيروو و، جمل يووف: أبووع  .155
  و(، حققا  خنج أح  ي ا: ح ي يب  جمل حما   يب، أ ن  ي ما:  حممد جمدانؤ طو303)

ووخوفوق يو ومووِا أو ه وووه جيفَّوو و   جي َّوو ول،جمل يف:  ووم أ جيوو يي أبووع يبوو      .156 ُفه
وو ُل يوووي جمل رو جي ُّوو وُي  وجمحه
ووو ،ط643جملق  وووس )ي ووو  بوووي يبووو  جيعجحووو   وووب بهوووي ُيرو  و ،  وجُد 1 وووو(، حتقمووون: أو  يوبووو    ُح و

 لو2004 - و  1425مو ِه  يو  هِ ، جمل  ر  جيحمنبم  جي حمع ي ،
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و   جيول يب   .157    أي ل جي ب أ، جمل يف : مش  جي يي أبع يب    ي   بوي أمحو  بوي ي  و ك بوي قو ميه
، 3ي جيققوووووب إب ووووونج  جيفوووووم   وووووحممد جمدانؤ ط، ط وووووو(،حتقمن : ر عيووووو  مووووو748)جملتوووووعىف : 

 ل 1985 و /  1405م     جين  ي ، 
جيفوو مه نبووي جيفووب غ ، جمل يووف: أبووع نفوون يب جي ووم  بووي ي وو  بووي يب جيعجحوو  جيب وو ج   جملحموون     .158

 و( )مي ب جي   ت   جيف   إى هن ي  ـ  جي و ي ا جيويت  رون   مدو  جيفو  ( 477ـبي جيفب غ )
ي : د وو ي  ي  موو  مق موو  ي مووه  دهوو  جيحم ملموو  جيحم يموو  ) جيوو  تعدج ( مووي جيخ يوود/  مفووه بووي  وو مل بوو

 ، ججل محم  جإل  مم  و   1433-1432ي   جهل   ، 
جيفوو مه نبووي جيفووب غ ، جمل يووف: أبووع نفوون يب جي ووم  بووي ي وو  بووي يب جيعجحوو  جيب وو ج   جملحموون     .159

 ووو( )مووي ـ   وو   جيع ووعأ إى هن يوو   توو   جيخدوو د ( : د وو ي  ي  موو  مق موو  477ـبووي جيفووب غ )
-1432ج ( موووي جيخ يوود/ يبوو جيحم ي  بووي موو ج   ص  هووو بن، ي مووه  دهوو  جيحم ملموو  جيحم يموو  ) جيوو  تعد 

 ، ججل محم  جإل  مم  و  1433
جيفوو مه نبووي جيفووب غ ، جمل يووف: أبووع نفوون يب جي ووم  بووي ي وو  بووي يب جيعجحوو  جيب وو ج   جملحموون     .160

 وو( ) موي أ   صو   جيتخوع   قمو ل  ودن دم و ك إى هن يو  ـ  ادل جيفو  ( 477ـبي جيفب غ )
 م  مق م  ي مه  ده  جيحم ملم  جيحم يم  ) جي  تعدج ( مي جيخ يد/  د  بي  حمم  بوي محمو  : د  ي  ي 

  وو1434جمل  فس جحلن ، 
 لدجا جيل د   أخبو د موي   ود، جمل يوف: يبو  جحلوس بوي أمحو  بوي ي و  جبوي جيحم و   جيحمورون    .161

  و(، حققا: ي ع  جمدانؤ ط1089جحل ب س، أبع جيف ل )جملتعىف: 
 - وووووو  1406بووووو  ا، -،  جد جبوووووي   ووووو ،  مفووووون 1أح  ي وووووا: يبووووو  جيقووووو  د جمدانؤ ط،ط خووووونج 
 لو 1986

 وو( ) 729 نل جحل    جيف   ي ق  يين ،جمل يف: أبع جحل ي ي س بي إمس يمه جيق ن   جيف  حمس )  .162
مووي أ   جيرتوو   حوون هن يوو  ـ  صوو   جمل وو  ن مووي  توو   جيفوو  ( : د وو ي  ي  موو  مق موو  ي مووه 

  و و1420جيحم ملم  جيحم يم  ) جمل ه ت ( مي جيخ يد/   مه جممب   بن أمح ،  ده  
جيفوونل جيفوو   ي ووق جيووعهم  ي  وو ج   وونل جيووعهم  جيف  جيفوونل جيفوو  ، جمل يووف : يبوو  جيروونمي بووي   .163

 ووو( ، رخووعط ، من وو  مجحموو  جمل هوو  بوو   623ي وو  بووي يبوو  جيروونمي جينج حمووس جيقوو  يين جيفوو  حمس,)
 (و234464جيحمنبم  جملتب   ، بنقا )ـإلم دجا 

 وونل جيخموويب ي ووق مفووور   جملفوو بمح جمل وو ق بوووو )جير  ووف يووي حقووو ةن جي وو ي(، جمل يووف:  ووون    .164
،  مرتبو  نو جد 1 وو(، حتقمون:  و يبو  جحل مو    و ج  ، ط743جي يي جحل ب بي يب    جيخميب )

 لو1997 - و  1417جين  (،  -مفخفق جيب   )مر  جملرنم  
صبمح جيب  دو نبي بخ  ، جمل يوف: جبوي بخو   أبوع جحل وي ي وس بوي خ وف بوي يبو  جمل وا   نل  .165
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 وو 1423جي حمع ي ، جين  ،  -، مرتب  جين   2 و(، حتقمن: أبع متما   ن بي إبنج ما، ط449)
 لو2003 -

، جمل يف: يب  جيرونمي بوي ي و  بوي يبو  جيرونمي، أبوع جيق  وا جينج  .166  حموس جيقو  يين  نُل ُم ه و  جيفَّ ِ حمسِّ
وووو  بروووون   وووونجك، ط623)جملتووووعىف:  ،   جد  جم قوووو    جيفوووو  ك 1 ووووو(، حتقموووون: أبووووع بروووون  جةووووه ي َّ

 لو 2007 - و  1428جإِل  مم  إ جد  جيف  ك جإِل  مم ، قخن، 
 ووونل مفوووره ججلاثد، جمل يوووف: أبوووع هحمفووون أمحووو  بوووي ي ووو  بوووي  ووو م  بوووي يبووو  جمل وووا بوووي  ووو      .167

، م   و  1 و(، حتقمون:  وحممد جمدنو  ط، ط321حمن   ـيخب    )جم    جحل ن  جملفن  جمل
 لو  1494 و،  1415جين  ي ، 

وونُل مفوووِره جيعوِ وومِت, جمل يوووف: ي  ووو ك بووي يبووو  جيووونمحي، أبووع ي ووون ،  قوووس جيوو يي جملحمووون   ـبوووي   .168  و
ي  فوون  ووو(, جيقوون:  و يبوو  جملوو حما خ مفوو  أمحوو  بوو  ,   جد   ووع  إ ووبم م  643جيفوو ل )جملتووعىف: 

 لو 2011 - و  1432 جيتع ي ، جمل  ر  جيحمنبم  جي حمع ي , جيخبحم : جم ى، 
وونو هِهن   ج نج وو ي، أبووع بروون   .169  ووحمد جإلميوو ك، جمل يووف: أمحوو  بووي جحل ووب بووي ي ووس بووي مع ووق جُ  ه

 و(، حققا  دجه  نفعصا  خنج أح  ي ا: جي  تعد يب  جيحم س يبو  جحل مو  ح مو ، 458جيبمدقس )
 وو  1423جين   ي  فن  جيتع ي  ـين   ـيتحم  ك م  جي جد جي و فم  ببعمبو   ـهل و ،  ، مرتب 1ط
 لو  2003 -

 ووف أ جيحم مووه   م وو ةه جيق وو أ  جيقوو د  جحلر وو   جيتحم مووه، جمل يووف: ي وو  بووي أ  بروون بووي أيووع    .170
 لو1978 و/1398 و(،  جد جملحمن  ، ب  ا، يب  ك،751بي  حم  مش  جي يي جبي قما ججلع ي  )

جيفووووب ل اج جي  وووو   صووووب ل جيحمنبموووو ، جمل يووووف: أبووووع نفوووون إمس يمووووه بووووي محوووو   ججلووووع ن  جيفوووو دج    .171
 -  ووو 1407بوو  ا،  –،  جد جيحم ووا ي   يووب 4 ووو(، حتقموون: أمحوو  يبوو  جي فووعد يخوو د، ط393)

 لو 1987
روون صووبمح جبووي خ ميوو ، جمل يووف: أبووع بروون ي وو  بووي إ ووب   بووي خ ميوو  بووي جمل وو   بووي صوو   بووي ب  .172

  و(، حتقمن:  و ي   مفخفق جميظ س311جي   س جي م  بعد  )
 ب  او -جي   ن: جملرتد جإل  مس 

  و(1420جمل، جمل يف: ي   انصن جي يي جميب ي )جملتعىف:  -صبمح أ   ج     .173
 لو 2002 - و  1423، 1جي   ن: م     غنجن ي  فن  جيتع ي ، جيرعي ، ط

 وو(، 1420    ج ا، جمل يف: أبع يب  جينمحي ي   انصن جي يي، جميبو ي )صبمح ججل م  جيف     .174
 جملرتد جإل  مسو

،  جد 1صبمح م  ا بفنل جإلم ل جي ع   ، أتيمف : جإلم ل جي ع   ، حتقمون: ين و ك ح وعن  ، ط  .175
 هو 1420إحم أ جي جث جيحمن  ، 
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 ووووو(، 1420جيوووو يي جميبوووو ي ) صوووبمح    ووووحممف ججلوووو م  جيفوووو        ووووا، جمل يووووف: ي وووو  انصوووون  .176
 أ ن  ي ق طبحما:     جيف  يب، جملرتد جإل  مسو

، مرتبوو  جملحموو د  1صووبمح   ووحممف  وو ي جبووي م هوو  ، جمل يووف : ي وو  انصوون جيوو يي جميبوو ي ، ط  .177
  و و1417ي  فن  جيتع ي  ، 

جملحمووو د  ، مرتبووو  1صووبمح   وووحممف  ووو ي أ   ج   ، جمل يوووف : ي ووو  انصوون جيووو يي جميبووو ي ، ط  .178
  و و1419ي  فن  جيتع ي  ، 

، مرتبوو  جملحمووو د  1صووبمح   ووحممف  وو ي جي مووول  ، جمل يووف : ي وو  انصوون جيووو يي جميبوو ي ، ط  .179
  و و1420ي  فن  جيتع ي  ، 

، مرتبووو  جملحمووو د  1صووبمح   وووحممف  ووو ي جي  ووو ةس ، جمل يوووف : ي وو  انصووون جيووو يي جميبووو ي ، ط  .180
  و و1419ي  فن  جيتع ي  ، 

 مي جيترب  إى جيت  ما  انا  نج  ،‘   جي يب صف  ص   .181
 جين  و - و(،  مرتب  جملحم د  ي  فن  جيتع ي  1420جمل يف: ي   انصن جي يي جميب ي )

ص   ج  ف  عصع  جي  ف، جمل يف: مشو  جيو يي، أبوع يبو    ي و  بوي ي و  بوي  و م  ك بوي   .182
،   جد 1 وو(، حتقمون: ي و  ح وس، ط1094 يرس )جيف  س بي ط  ن جينُّ  جي جي ع س جملرّس جملو

 لو1988 و، 1408ب  ا،  –جي ن  جإل  مس 
، م   و  غونجن 1 وو(، ط1420جمل، جمل يوف : ي و  انصون جيو يي جميبو ي ) - حممف أ   ج     .183

  وو 1423جيرعي ،  -ي  فن   جيتع ي  
وووِن 1جيوووّ يي جميبووو ي، ط ووووحممُف جي َّهِغمووود  وجي َّهِ مووود، جمل يوووف: ي ووو  انصووون   .184 حمووو د  يِ  وفه

و
، مرتوبووو  جمل

 لو 2000 - و  1421جمل  ر  جيحمنبم  جي حمع ي ،  - جيتع يه ، جين   
جي عأ جي م  م ه جيقنك جيت   ، جمل يوف: مشو  جيو يي أبوع ج و  ي و  بوي يبو  جيونمحي بوي ي و    .185

 - فووعدجا  جد مرتبوو  جحلموو    ووو(،  م902بووي أ  بروون بووي ي  وو ك بووي ي وو  جي وو     )جملتووعىف: 
 ب  او

،  جد 1 وو(، ط911طبق ا جحلف ظ، جمل يف: يبو  جيونمحي بوي أ  برون، هو   جيو يي جي ومعطس )  .186
  وو1403ب  ا،  -جيرتد جيحم  م  

طبقو ا جيفو  حمم  و نبوي ق  وق  ودب ، جمل يوف : أبوع بروون بوي أمحو  بوي ي و  بوي ي ون بوي ق  ووس   .187
  و و 1407 -ب  ا  -، ي مل جيرتد 1جيحم ما خ ك ، ط  دب ، حتقمن:  و جحل    يب 

 ووو(، 771طبقوو ا جيفوو  حمم  جيروو و، جمل يووف: اج جيوو يي يبوو  جيع وو   بووي  قووس جيوو يي جي ووبرس )  .188
،   وووون ي خب يوووو   جي فوووون 2حتقموووون:  و ي ووووع  ي وووو  جيخ وووو حس  و يبوووو  جيفتوووو ل ي وووو  جحل ووووع، ط

  وو1413 جيتع ي ، 
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أبووع جيفوو جأ إمس يمووه بووي ي وون بووي   وو  جيقن ووس جيبفوون  مث جي مفووقس طبقوو ا جيفوو  حممب، جمل يووف:   .189
 و(،حتقمن:   أمح  ي ن    وا،   ي و   يو دا ي و  يو  ، مرتبو  جي ق  و  جي ي مو ، 774)جملتعىف: 
 لو 1993 - و  1413

طبق ا جيفقد أ جيفو  حمم ، جمل يوف: ي  و ك بوي يبو  جيونمحي، أبوع ي ون ،  قوس جيو يي جملحمون   ـبوي   .190
 -،   جد جيبفووو ةن جإل وووو مم  1 وووو(،حتقمن: يموووس جيووو يي ي وووس جنمووود، ط643ل )جملتوووعىف: جيفووو 

 لو1992ب  ا، 
 وو( ،  لبوُا: ي و  476طبق ا جيفقد أ، جمل يف: أبع ج ب   إبنج ما بي ي س جيف ج   )جملتعىف:   .191

 -، بو  ا ،  جد جينجةو  جيحمون 1 و(،حتقمن: إح  ك يبو ن، ط711بي مرنل جبي م ظعد )جملتعىف: 
 لو1970يب  ك،  

جيخبقوووو ا جيروووو و، جمل يووووف: أبووووع يبوووو    ي وووو  بووووي  ووووحم  بووووي م موووو  جهلوووو مشس ـيووووعنأ، جيبفوووون ،   .192
بووو  ا،  -،  جد صووو  د 1 وووو(، حتقمووون: إح ووو ك يبووو ن، ط230جيب ووو ج   جملحمووون   ـبوووي  وووحم  )

 لو 1968
بووي يبوو  جيوونمحي جي يدووس  طبقوو ا صوو ب أ جيووم ي، جملحموون   بتوو دي  جي يدووس، جمل يووف: يبوو  جيع وو    .193

 ص حم أو – و(، حتقمن: يب    ي   جحلبفس، جي   ن: مرتب  جند    904جي ر رس جيم ين )
طوونل جيت نيوود    وونل جيتقنيوود )جملقفووع  ـيتقنيوود:  قنيوود جم وو نم    ن موود جمل وو نم (،جمل يف:   .194

بروون بووي إبوونج ما جيحمنجقووس  أبووع جيف ووه  يووي جيوو يي يبوو  جيوونحما بووي جحل ووب بووي يبوو  جيوونمحي بووي أ 
 صوووعدهت    د يووو   م دووو   - وووو(، : جيخبحمووو  جملفوووني  جيق ميووو  826 وووو(،  أ   وووا جب وووا: أمحووو  )806)

 ) جد إحم أ جي جث جيحمن ،  م     جيت دي  جيحمن ،   جد جيفرن جيحمن (و
جحل ووي ي ووس بووي جيحم ووه جيووعجد     جمح  يووغ جي بعيوو و جملحموون   بووو )ي ووه جيوو جدقخين(، جمل يووف: أبووع   .195

 وو(، حتقمون 385ي ن بي أمح  بي مد   بي م حمع  بوي جي حم و ك بوي  ي و د جيب و ج   جيو جدقخين )
 لو 1985 - و  1405جين  و -،  جد طمب  1  ني : يفعظ جينمحي  يي   جي  فس، ط

 م ووس، جيحم ووه نبووي أ  حوو مت ، جمل يووف: أبووع ي وو  يبوو  جيوونمحي بووي ي وو  بووي إ ديوو  بووي جمل وولد جيت  .196
 وو( ، حتقمون:  نيون موي جيبو ح ب إب ونج   ي  يو   / 327جحل ظ س، جينج   جبوي أ  حو مت )جملتوعىف: 

 1427، مخو ب  جحل م وس ،  1 حم  بي يب    جحل م     / خ يو  بوي يبو  جيونمحي ججلني وس،ط
 لو إي ج  يب    جحل نجي 2006 - و 

  بووي ي يوو  بووي يبوو    جين مووس، أبووع جيحمبوو ن،  وود   ي وو   جي وو ِيا  ويوو   جي َّ ِ ووا, جمل يووف: أمحوو  .197
وو ِ ُل جيحِم ووا يبووُ    بووي 769جيوو يي جبووي جي َِّقموود جيفوو  حمس )جملتووعىف:   ووو(, يُووين بخبحمِووِا  وُمنجهوحموتِووا: خو

 لو 1982إبنجِ ما جمنفو د ,  جيف  ك جي ي م ، قخن,  
ي أمحو  بوي مع وق بوي أمحو  بوي ي    جيق د   نل صبمح جيب و د ، جمل يوف: أبوع ي و  ي وع  بو  .198
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 ب  او - و(،  جد إحم أ جي جث جيحمن  855ح ب جي مت   جحل فق ب د جي يي جيحممهب )
ي ووه جيمووعل  جي م وو   وو عل جي وويب موو  دبووا يوو   هووه  محم  وون ا موو  جيحمبوو  ،جمل يف: أمحوو  بووي ي وو  بووي   .199

يهح،  جبوووي »جيوو ِّيوه ووعود ُّ، جملحموون   بووو إ ووب   بووي إبوونج ما بووي أ ووب ط بووي يبوو    بووي إبوونج ما بووي بُوو و
هو    - و(،حتقمن:  عثن جي ي،  جد جيقب   ي  ق    جإل  مم   م     ي عل جيقنصك 364« )جي ُّينِّ 

 / ب  او
ي ووووه جيمووووعل  جي م وووو ، جمل يووووف: أبووووع يبوووو  جيوووونمحي أمحوووو  بووووي  ووووحممد بووووي ي ووووس ج نج وووو ي، جي  وووو ةس   .200

 و 1406ب  ا،  -    جين  ي  ، م  2 و(، حتقمن:  و   د   مح   ، ط303)
جيحم  يوو   وونل جهل جيوو ، جمل يووف: ي وو  بووي ي وو  بووي ي ووع ، أ  ووه جيوو يي أبووع يبوو    جبووي جيفووم    .201

  و(،  جد جيفرنو786مش  جي يي جبي جيفم  مج   جي يي جين مس جيب بنيت )
ن  جمنفوو د ،  يووي جي ووند جيبدموو     وونل جيبد وو  جيعد يوو ، جمل يووف:   وون  بووي ي وو  بووي أمحوو  بووي   وو  .202

  و(، ، جملخبحم  جملم  م و926جي يي أبع حيب جي  مرس )
غنيووود جحلووو يغ، جمل يوووف: أبوووع  ووو م  ك محووو  بوووي ي ووو  بوووي إبووونج ما بوووي ج خووو   جيب ووويت جملحمووون     .203

  وو  1402 مفن،  - و(، حتقمن: يب  جيرنمي إبنج ما جي ـن  ،  جد جيفرن  388ـ خ   )
 وو(، حتقمن/ ويبو  276جمل يف: أبع ي   يب    بي م  ا بي قتمبو  جيو ي عد  )غنيد جحل يغ،   .204

  وو1397ب  ج ،  -،  مخبحم  جيحم ي 1  ججلبعد ، ط
جيفو ةن   غنيود جحلو يغ  جمثون، جمل يوف: أبوع جيق  وا ي وع  بوي ي ون  بوي أمحو ، جي رفون  هو د   .205

 -،  جد جملحمن وووو  2جيف ووووه إبوووونج ما، ط ي وووو  أبووووع- ووووو(، حتقموووون/ ي ووووس ي وووو  جيب وووو    538  )
 يب  ك، 

 تووو  و جبوووي جيفووو ل، جمل يوووف: ي  ووو ك بوووي يبووو  جيووونمحي، أبوووع ي ووون ،  قوووس جيووو يي جملحمووون   ـبوووي   .206
، مرتبووو  جيحم وووعل  جحلروووا , يووو مل 1 وووو(، حتقمووون:  و مع ووون يبووو    يبووو  جيقووو  د، ط643جيفووو ل )
 و1407ب  ا،  -جيرتد 

(، حتقموون/ مفووخفق ي ووع  أبووع صووعو ، جملحمدوو  جيحموو   جيحموو ملس ي فروون  ووو450 توو  و جإلموو ل جي وو ج )  .207
 لو 1996 جحل  د  جإل  مم  ،  عجنملبعد ، 

و و ِةه جمل ه عدوِ "، جمل يف: أبع   ون  يموس جيو يي حيوب بوي  ون    .208
ُ  َّ ِ : "ـمل

 ووتَّ  وو جإِلم ِل جي وَّعو وِ  ، جمل
أ جيو ِّيي بوي جيحموخّو د، حتِقمون   حمِ مون: ي َّو  جحل َّو د،  و(،  ن مُد:    مول  جيفوم  يوو676جي ع   )  و

 لو1996 - و  1417يب  ك،  -،  وجُد جيبف ةِن جإل  ممَّ  ي خبو يو   وجي فنو  جيتع ي ، بو  ا 6ط
 و(،  ، حتقمن: د  ي  ي  مو  )  توعدج ( 516 ت  و جيب ع ، جمل يف : جحل ب بي م حمع  جيب ع  )  .209

  وو1430/1431د/ يع ف بي   م  ك جيقن يس، ججل محم  جإل  مم ، مق م  مي جيخ ي
 و(، مج     مل  : جحل ب بي م وحمع  جيب وع  ، 462  )   ت  و جيق  س ح ب ، أ  ي   جملن    .210
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  وو 1431، 1حتقمن: أمه يب جيق  د خخ   ،  مج   ي ع  أبع ح  ك ، ط
 ووو(، حتقموون/ 417 توو  و جيقفوو  ، جمل يووف : أبووع بروون يبوو   بووي أمحوو  جملفوودعد بووو يقف   جملوون    )  .211

  و و 1432،  جد جبي جيقما ،  جد جبي يف ك ، 1مفخفق ي ع  جم  ن  ، ط
 ت  و جي     جي جة   ي ببعث جيحم  م   جإل ت أ ـمل  ر  جيحمنبم  جي وحمع ي  )ججمل عيو  جي  نمو ( ، مجو    .212

، جينائ ووووو  جيحم مووووو  ي ببوووووعث جيحم  مووووو   جإل تووووو أ ،  1 مووووود : أمحووووو  بوووووي يبووووو جين ج  جيووووو  يب ، ط  ن 
  و و1426

 ،  جد جيفروون ، 2ه(، ط660جيفتوو  و جملعصوو م  ، أتيمف: وو خ ك جيحم  وو أ جيحموو  بووي يب جي وو ل )  .213
  وو 1426

جيحم وووق ي  وووتح جيبووو د   ووونل صوووبمح جيب ووو د ، جمل يوووف: أمحووو  بوووي ي وووس بوووي ح ووون أبوووع جيف وووه   .214
 ي ما  حم مق ا جيحم م : يب  جيحم ي  بي يب    بي ـ و1379ب  ا، -جيف  حمس،   جد جملحمن   

 ووتح جيبوو د     وونل صووبمح جيب وو د  ، جمل يووف : جبووي دهوود جحل ب ووس ، حتقموون/ طوو د  بووي يووع    .215
  وو1417،  جد جبي ججلع   ، 1  بي ي  ، ط

ي موي  تو  و جإلمو ل جيفو  .216 ع  ي، جمل يوف: ي و  بوي ي وس بوي ي و  بوي يبو    جيفوع  ي جيفتح جيوـن
 - وووو(، حتقمووون: ي ووو  صوووببس بوووي ح وووي حووو  ، مرتبووو  ججلموووه ججل يووو ، صووو حم أ 1250جيم وووين )
 جيم يو

 تح جيحم ي  بفنل جيعهم    جيفنل جيرب  ]  ع  نل يرت   جيعهم    جيفقا جيفو  حمس م  ح مو    .217
 ووو(,  623جمل يووف: يبوو  جيروونمي بووي ي وو  جينج حمووس جيقوو  يين )جملتووعىف:  ووو( [,  505جي وو ج  )جملتووعىف: 

  جد جيفرنو
 ووتح جيحم يوو   وونل جيووعهم  جملحموون   ـيفوونل جيربوو ، جمل يووف: يبوو  جيروونمي بووي ي وو  بووي يبوو  جيروونمي،   .218

يووو    أمحووو  يبووو   - وووو(،حتقمن: ي وووس ي ووو  يوووع  623أبوووع جيق  وووا جينج حموووس جيقووو  يين )جملتوووعىف: 
 يب  ك - جد جيرتد جيحم  م ، ب  ا  ،1جملعهع ، ط

 لو 1997 - و  1417، 
 تعحوو ا جيع وو   بتع وومح  وونل موو د  جيخوو   جملحموون   ة  ووم  ججل ووه )موو د  جيخوو   جختفوون    .219

  ن  جمنف د  مي م د ج جيخ يبب ي  ع   مث  ونحا    ونل مو د  جيخو  ( ، جمل يوف:  و م  ك 
  و(،  جد جيفرنو1204جملحمن   ـجل ه )بي ي ن بي م فعد جيحم م س جم  ن ، 

جيفوون     أنووعجد جيوو      أنووعجأ جيفوون  ، جمل يووف: أبووع جيحمبوو ن  وود   جيوو يي أمحوو  بووي إ ديوو  بووي   .220
  و(، ي مل جيرتدو684يب  جينمحي جمل يرس جيفد  ـيقنج  )

بووي مدوونجك جيفوون   جي  عيوو ، جمل يووف: أبووع  وو   جحل ووي بووي يبوو    بووي  ووده بووي  ووحمم  بووي حيووب   .221
 -جيحم ووورن ، حتقمووون   حم مووون : ي ووو  إبووونج ما  ووو ما،  جد جيحم وووا  جي ق  ووو  ي  فووون  جيتع يووو ، جيقووو  ن  
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 مفنو
 دنن جيفد دن  جمثب ا  محم ا جملحم ها  جملفم  ا  جمل    ا، جمل يوف: ي و  يوبهو  جحلووّس بوي   .222

 ووووو(، حتقموووون: 1382يبوووو  جيربوووو  جبووووي ي وووو  جحل ووووين جإل دي ووووس، جملحموووون   بحمبوووو  جحلووووس جيرتوووو ي )
 ل و1982ب  ا،  –،  جد جي ن  جإل  مس 2إح  ك يب ن، ط

جيفعجة  )جي م نم ا(،جمل يف: أبع برن ي   بي يب    بي إبنج ما بي يب  ويها جيب  ج   جيفو  حمس   .223
جي ووحمع ي  /  -،  جد جبووي ججلووع    1 ووو(،حتقمقا: ح  ووس   مووه أ ووحم  يبوو  جهلوو   ، ط354جيبوو َّج  )
 لو1997 - و 1417جين  ،

جيفعجة  جمل نم   م ي يفن بقعيا مي أة   جيف  حمم  ، جمل يوف : ي و  بوي  و م  ك جيرون   جيفو  حمس   .224
 و2012،  جد جيف د   ، مفن ، 2،ط

،  جد 1(، ط817جيق معن جيمت، جمل يف : ر  جي يي ي و  بوي يحمقوع  جيفو   جـ   جيفو  حمس )  .225
  و و1415جيرتد جيحم  م  ، 

جيحمم ب بن   جيم يي   جيف  ، جمل يف: ي   بي إمس يمه بوي إبونج ما بوي جمل و   جيب و د ، أبوع قن    .226
 وو  1404،  جد جمدقوا ي  فون  جيتع يو ، جيرعيو ،1 و(، حتقمون: أمحو  جيفونيف، ط256يب    )

 لو 1983 -
جي ووووبرس ق ووو أ جمد    أ وووئ   ح ووود،جمل يف: أبووووع جحل وووي  قوووس جيووو يي ي ووووس بوووي يبووو  جيرووو     .227

مفووخفق  - ووو(، حتقموون: ي وو  يوو مل يبوو  ججملموو  جم  وو ي ، جملرتبوو  جيت  ديوو  مروو  جملرنموو   756)
  و 1413أمح  جيب  ، 

قعجط  جم ي    جمصع ، جمل يف: أبع جملظفن، م فوعد بوي ي و  بوي يبو  ججلبو د جبوي أمحو  جملون  و   .228
 ووو  ح وووي ي ووو  ح وووي جمس يموووه  وووو(، حتقمووون: ي489جي ووو حم ي جيت م وووس جحل فوووس مث جيفووو  حمس )

 لو1999 و/1418،  جد جيرتد جيحم  م ، ب  ا، يب  ك 1جيف  حمس، ط
قعجي  جمحر ل   مف   جمانل، جمل يف: أبع ي   ي  جي يي يبو  جيحم يو  بوي يبو  جي و ل بوي أ    .229

طوا  و(، دجهحما  ي ن ي موا: 660جيق  ا بي جحل ي جي   س جي مفقس، جمل قد ب  خ ك جيحم   أ )
 لو 1991 - و  1414جيق  ن ،  -يب  جينؤ    حم ،  مرتب  جير م ا جم  ني  

 وو( ، )موي أ   772    جيت ج إى  ونل جمل دو ج ، جمل يوف : مجو   جيو يي يبو جينحما جإل و ع  )  .230
جيرتوو   إى هن يوو   توو   جيخدوو د ( د وو ي  ي  موو  مق موو  ي مووه  دهوو  جيحم ملموو  جيحم يموو  ) جمل ه ووت (مي 

 ، ججل محم  جإل  مم و  1426 و/1425جيخ يد/ي   بي     جيف م ي ،
 وو( ، )موي أ    772    جيت ج إى  ونل جمل دو ج ، جمل يوف : مجو   جيو يي يبو جينحما جإل و ع  )  .231

 تووووو   جيفووووو   إى هن يووووو  صووووو   جمل ووووو  ن( د ووووو ي  ي  مووووو  مق مووووو  ي موووووه  دهووووو  جيحم ملمووووو  جيحم يمووووو  ) 
   و1426 و/1425   ح ي ي   يب جينمحي، جمل ه ت (مي جيخ يد/ي
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 وو( ، )موي أ   772    جيت ج إى  ونل جمل دو ج ، جمل يوف : مجو   جيو يي يبو جينحما جإل و ع  )  .232
ـ  صووو   ججل حمووو  إى هن يووو   تووو   جيفوووم ل( د ووو ي  ي  مووو  مق مووو  ي موووه  دهووو  جيحم ملمووو  جيحم يمووو  ) 

  و و1426/1427 ، جمل ه ت (مي جيخ يد/ب  د ط   مجحم  جي   
  و(365جير مه    حمف أ جينه  ، جمل يف: أبع أمح  بي ي   ججلنه ي )  .233

 -بووو  ا -،  جد جيرتووود جيحم  مووو   1ي وووس ي ووو  محموووع ،ط-حتقمووون: يووو    أمحووو  يبووو  جملعهوووع 
 لو1997 و1418يب  ك، 

ي ووو  بوووي  جيرتوو   جملفووو ف   جمح  يوووغ  ججلاثد، جمل يووف: أبوووع برووون بووي أ   ووومب ، يبووو    بووي  .234
، مرتبووو  1 ووو(، حتقمووون:   ووو   يع ووف جحلوووعا،ط235إبوونج ما بوووي ي  ووو ك بووي خعج ووويت جيحمب وووس )

  وو1409جين  ،  -جين   
 فوووووف جيظ وووووعك يوووووي أ ووووو مس جيرتووووود  جيف وووووعك، جمل يوووووف: مفوووووخفق بوووووي يبووووو       ووووود ه ووووويب   .235

ب ووو ج   - وووو(، مرتبووو  جمل وووهب 1067جيق وووخ خمين جملفووودعد ـ وووا حووو هس خ مفووو  أ  جحلووو ج خ مفووو  )
) صووعدهت  يوو     د يب  نموو ، بوو ف   وونقما صووفب هت ، م ووه:  جد إحموو أ جيوو جث جيحموون ،   جد جيحم ووعل 

 لو1941جحل ي  ،   جد جيرتد جيحم  م (،
 ف ي  جمخمو د   حوه غ يو  جإلختفو د, جمل يوف: أبوع برون بوي ي و  بوي يبو  جملو مي بوي حنيو  بوي   .236

 و(, حتقمون: ي وس يبو  جحل مو  ب خ وس  ي و  829)محم ق جحل مين جحلفين،  قس جي يي جيف  حمس 
 و1994 مفن, جيخبحم : جم ى،  –  يب   م  ك,   جد ج   

 ف ي  جي بما    نل جيت بما, جمل يف: أمح  بي ي   بي ي وس جمنفو د ، أبوع جيحمبو ن، جنوا جيو يي،   .237
,  جد جيرتود جيحم  مو ,  وو(, جيقون: رو   ي و   ون د ـ و عل710جملحمن   ـبوي جين حمو  )جملتوعىف: 

 و2009جيخبحم : جم ى، ل 
جير م ا ، محم ا   جملفخ ب   جيفن   جي  عي  ، م  جيبق أ : أيع  بي مع ق جحل مين جيرفوع    .238

  وو1419، م     جين  ي  ، ب  ا ،  2، ي  ي :  و ي انك  د يب   ي   جملفن  ،ط
  بووي أمحوو  بووي جيق  ووا جي وويب، أبووع جحل ووي جبووي جي بوو     جيفقووا جيفوو  حمس, جمل يووف: أمحوو  بووي ي وو  .239

 وووو(, جيقووون: يبووو  جيرووونمي بوووي صووو مت ك جيحم ووون ,   جد جيب ووو دو، 415جيووو م س جيفووو  حمّس )جملتوووعىف: 
  وو1416جمل ي   جمل عد ، جمل  ر  جيحمنبم  جي حمع ي  

 وو(، ي  يو  : أموب ي و  يبو جيع    ،  ي و  جيفو    جيحمبمو   711ي  ك جيحمون  نبوي م ظوعد )  .240
  وو 1417، 2،  جد جحم أ جي جث جيحمن  ، م     جيت دي  جيحمن  ، ط2، ط

 ووو(، 476جي  وو    أصووع  جيفقووا، جمل يووف: أبووع ج ووب   إبوونج ما بووي ي ووس بووي يع ووف جيفوو ج   )  .241
  وو 1424 -ل  2003،  جد جيرتد جيحم  م ، 2ط

جملبوو      وونل جملق وو ، جمل يووف: إبوونج ما بووي ي وو  بووي يبوو    بووي ي وو  جبووي مف ووح، أبووع إ ووب  ،   .242
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 لو 1997 - و  1418يب  ك،  -،   جد جيرتد جيحم  م ، ب  ا 1 و(، ط884بن  ك جي يي )
ي  وحممد بوي ي وس ججملتىب مي جي  ي   جي  ي جيفو نو ي   و ةس، جمل يوف: أبوع يبو  جيونمحي أمحو  بو  .243

 - وووو(، حتقمووون: يبووو  جيفتووو ل أبوووع غووو  ، مرتووود جملخبعيووو ا جإل ووو مم  303ج نج ووو ي، جي  ووو ةس )
 و1986 - 1406، 2ح د، ط

ر ووووه جي  وووو  نبووووي  وووو دن، جمل يووووف: أمحوووو  بووووي  وووو دن بووووي   وووون أ جيقوووو  يين جيوووونج  ، أبووووع جحل ووووب   .244
 1406بو  ا،  -  جين و ي  ،  م   و2 و(،  دج    حتقمن:   و  يبو  جي وي  و خ ك، ط395)

 لو 1986 - و 
 وو(، 728ر ع  جيفت  و، جمل يف:  قس جي يي أبع جيحمب ن أمحو  بوي يبو  جحل وما بوي  م مو  جحلونجي )  .245

حتقمووون: يبووو  جيووونمحي بوووي ي ووو  بوووي ق  وووا، ر ووو  جمل وووا  دووو  يخب يووو  جملفوووبف جيفووونيف، جمل ي ووو  
 لو1995 و/1416جي بعي ، جمل  ر  جيحمنبم  جي حمع ي ، 

ججمل ووع   وونل جملدوول  ))موو   ر  وو  جي ووبرس  جملخمحمووس((, جمل يووف: أبووع   وون  يمووس جيوو يي حيووب بووي   .246
  و(,   جد جيفرنو676 ن  جي ع   )جملتعىف: 

ي  ي جيفنيحم     ن   جيف  حمم  ،  ت     مق ص  جيفنيحم  ، جمل يوف : أبوع برون ي و  بوي ي وس   .247
،  جد 1 ووو(، ي  يوو  : ي وو  ي ووس مسووا ، ط365جيربوو  )بووي إمس يمووه جيف  ووس جملحموون   ـيقفوو   

  وو1428جيرتد جيحم  م  ، ب  ا ، 
 وو(، حتقمون 744جيند   جحل يغ، جمل يف : مش  جي يي ي   بي أمح  بي يب  جهل    جحل ب س )  .248

،   جد 3:  و يع ووف يبوو  جيوونمحي جملنيفوو س، ي وو   وو ما إبوونج ما مسوو د ، مجوو   محوو   جيوول يب،ط
 لو2000 - و 1421يب  ك / ب  ا،  -  جملحمن 

جيووند    قووا جإلموو ل جيفوو  حمس )مووي أ   جيرتوو   إى صخوون جملحموو م ا(، جمل يووف: جإلموو ل جيفووم  أ    .249
 وووو(، حتقمووون: د ووو ي  ي  مووو  )  توووعدج ( 623جيق  وووا يبووو جيرنمي بوووي ي ووو  بوووي يبووو جيرنمي جينج حموووس)
  وو1418ه محم  أل جيقنو، مق م  مي جيخ يد/ ي   يب جينحما   خ ك جيحم   أ، 

جيوووند    قوووا جإلمووو ل جيفووو  حمس، جمل يوووف: جإلمووو ل جيفوووم  أ  جيق  وووا يبووو جيرنمي بوووي ي ووو  جينج حموووس،   .250
 و(، حتقمن: ي   ح ي ي و  ح وي إمس يموه،  جد جيرتود جيحم  مو ، بو  ا جيخبحمو  جم ى 624)

 لو 2005
جحل وي بوي جحل وب جيتم وس جيونج   جمل قود بف ون جيفع ، جمل يف: أبع يب    ي   بوي ي ون بوي   .251

، م   وووو  3 ووووو(، حتقموووون:  و طووووا هوووو بن  موووو   جيحم ووووعجي/ ط606جيوووو يي جيوووونج   خخموووود جيوووون  )
 لو 1997 - و  1418جين  ي ، 

 وو[، حتقمون: 458جيرا  جيمت جميظا، جمل يف: أبع جحل ي ي س بي إمس يمه بي  م   جملن وس ]  .252
 لو 2000 - و  1421 جد جيرتد جيحم  م  ، ب  ا،  ، 1يب  جحل م     ج  ، ط
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جيوومت جي  وو ي   جيفقووا جي حم وو ي  قووا جإلموو ل أ  ح مفوو  د ووس   ي ووا، جمل يووف: أبووع جملحموو   بن وو ك   .253
 وو(، حتقمون: 616جي يي ي ع  بي أمح  بي يب  جيحم ي  بي ي ن بي مو  و و جيب  د  جحل فس )جملتعىف: 

 لو 2004 - و  1424يب  ك، -،  جد جيرتد جيحم  م ، ب  ا 1 ، طيب  جيرنمي   مس ججل  
 لو1988رت د جيفب ل، جمل يف : ي   بي أ  برن جينج   ، مرتب  يب  كو   .254
 ووو(، حتقموون/  و 231رتفوون جيبووعيخس، جمل يووف : أبووع يحمقووع  يع ووف بووي حيووب جيبوو يخس جملفوون  )  .255

 هو 1436ج ، ،  جد جمل د  1ي س بي يمس جي يي جيقن   جغس ، ط
 – وو(,  جد جملحمن وو  264رتفون جملو ي, جمل يوف: إمس يموه بووي حيوب بوي إمس يموه، أبووع إبونج ما جملو ي )  .256

 لو1990 و/1410ب  ا, 
موو جدج جي وو يرب بووب م وو    إ ل نحمبوو   إ ل ن ووتحمب، جمل يووف: ي وو  بووي أ  بروون بووي أيووع  بووي   .257

،  جد 3حتقمووون: ي وو  جملحمتفووا ـهلل جيب ووو ج  ، ط ووو(، 751 ووحم  مشوو  جيوو يي جبوووي قووما ججلع يوو  )
 لو1996 - و  1416ب  ا،  -جيرت   جيحمن  

جملنج مه، جمل يف: أبع  ج     م  ك بي جم حمغ بي إ ب   بي بف  بي   ج  بي ي ون  جم      .258
ت ي ) ِ  ه  و1408ب  ا،  -، م     جين  ي   1 و(، حتقمن:  حممد جمدانؤ ط، ط275جي ِّ

  جنطوووو   ي وووق أمسوووو أ جممر ووو   جيبقوووو  ،جمل يف: يبووو  جملوووو مي بوووي يبوووو  جحلووون، جبووووي مش ةووووه منجصووو  .259
  وو1412،  جد ججلمه، ب  ا،1 و(،ط739جيقخمحمس جيب  ج  ، جحل ب س، صفّس جي يي )

 وو(، مجحموا 380جمل  يا  جمل  يا أ  جيرت   جيحم ي  ، جمل يف: جحل وي بوي أمحو  جملد ويب جيحم يو   )  .260
   حعج ما:  م   خ فو ي ن ي ما    

م وووو ةه جإلموووو ل أمحوووو  د جيوووو  أ   ج   جي   ووووت ي، جمل يووووف: أبووووع  ج    وووو م  ك بووووي جم ووووحمغ بووووي   .261
وت ي ) ِ  ه  وو(، حتقمون: أ  محمو   طو د  بوي 275إ ب   بي بف  بي   ج  بوي ي ون  جم    جي ِّ

 لو 1999 - و  1420،مرتب  جبي  م م ، مفن،  1يع    بي ي  ،ط
جمل ت دل ي وق جيفوبمبب، جمل يوف: أبوع يبو    جحلو  ا ي و  بوي يبو    بوي ي و  بوي مح  يوا   .262

 وو(، حتقمون: مفوخفق 405بي نحموما بوي جحلروا جي ويب جيخد و ي جي م و بعد  جملحمون   ـبوي جيبمو  )
 لو 1990 - و 1411ب  ا،  -،  جد جيرتد جيحم  م  1يب  جيق  د يخ ، ط

 وووو(، 505صوووع ، جمل يوووف : أبوووع ح مووو  ي ووو  بوووي ي ووو  جي ووو ج  جيخع وووس )جمل تفوووفق   ي وووا جم  .263
 لو1997 و/1417،  م     جين  ي ، ب  ا، يب  ك، 1حتقمن : ي   بي   م  ك جم قن، ط

 م    أ   ج   جيخم ي س، جمل يف:   م  ك بي  ج   بي ججل د   أبع  ج   جيخم ي س  .264
جيقوووو  ن ،  -،  جد   وووون ي خب يوووو   جي فوووون1جي  ووووس،طل(، حتقموووون: ي وووو  بووووي يبوووو  جي ووووي 204)

 لو1999 - و  1419
 ووو(، حتقموون: أميووي بووي 316م وو   أ  يعجنوو ، جمل يووف: أبووع يعجنوو  يحمقووع  بووي إ ووب   جإل ووفنجةمين)  .265
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 ب  او  -ي د  جي مفقس،  جد جملحمن   
 -م   وو  قنطبوو  م وو   جإلموو ل أمحوو  بووي ح بووه، جمل يووف : أمحوو  بووي ح بووه أبووع يبوو   جيفوومب ي،   .266

 جيق  ن و
م    جإلم ل جيف  حمس ) ن مد    ن(،جمل يف: جيف  حمس أبع يب    ي و  بوي إ ديو  بوي جيحمبو ن   .267

 وووو(، د بوووا: 204بوووي ي  ووو ك بوووي  ووو    بوووي يبووو  جملخ ووود بوووي يبووو  م ووو   جملخ ووويب جيقن وووس جملروووس )
خنج أح  ي وا  ي ون  و(، حقن نفعصا   745   ن بي يب    ججل   ، أبع  حمم ، ي ا جي يي )

 لو 2004 - و  1425،  ن   غنجن ي  فن  جيتع ي ، جيرعي ،1ي ما: م  ن   ب  به، ط
م    جيب جد جمل فعد ـ ا جيببن جي خ د،جمل يف: أبع برن أمح  بي ي ن  بي يب  ج  ين بوي خو     .268

 ، يوو    بووي  ، حتقموون: يفووعظ جيوونمحي  يووي1 ووو(،ط292بووي يبموو    جيحمترووس جملحموون   ـيبوو جد )
 لو1988جمل ي   جمل عد ، - حم   ص   يب  ج  ين جيف  حمس ، مرتب  جيحم عل  جحلرا 

م    جي جدمس جملحمن   بو )  ي جي جدمس(، جمل يف: أبوع ي و  يبو    بوي يبو  جيونمحي بوي جيف وه   .269
وونجل بووي يبوو  جيفوو   جيوو جدمس، جيت م ووس جي وو نق    ) أ وو    ووو(، حتقموون: ح ووب  وو ما255بووي هو

 لو 2000 - و  1412،  جد جمل ين ي  فن  جيتع ي ، جمل  ر  جيحمنبم  جي حمع ي ،1جي جدجي، ط
مفوو د  جمنووعجد ي ووق صووب ل ججلاثد، جمل يووف: يموو   بووي مع ووق بووي يموو   بووي ي وون ك جيمبفوويب   .270

  و(، جملرتب  جيحمتمق    جد جي جثو544جي بيت، أبع جيف ه )
ي يبووووووو    ج خمووووووود جيحم ووووووون ،     جيووووووو يي، جيت يووووووو   مفووووووور   جملفووووووو بمح، جمل يوووووووف: ي ووووووو  بووووووو  .271

 لو1985ب  ا،  -، جملرتد جإل  مس 3 و(،حتقمن: ي   انصن جي يي جميب ي،ط741)
 ووو(، 770جملفووب ل جمل وو    غنيوود جيفوونل جيربوو  ، أتيمووف : أمحوو  بووي ي وو   بووي ي ووس جيفمووعمس )  .272

 ي  ي  : ي    من  و
،  جد جي وووو ل ، 3 جمصوووعيمب، جمل يووووف : ي ووو  بووووي إبووونج ما جحلف وووو    ، طمفوووخ ب ا جيفقدوووو أ   .273

  وو1430
جملخ   ي ق أيف ظ جملق   ، جمل يف: ي   بي أ  جيفتح بي أ  جيف ه جيبحم س، أبوع يبو   ، مشو    .274

، مرتبوووو  جي ووووعج   1 ووووو(، حتقموووون: ي ووووع  جمدانؤ ط    ووووب ي ووووع  ج خموووود ، ط709جيوووو يي )
 لو 2003 - و 1423بحم : ي تع ي ، جيخ

محم مل جي  ي،   ع  نل   ي أ   ج  ،جمل يف: أبع   م  ك مح  بي ي   بوي إبونج ما بوي ج خو     .275
 لو1932 - و 1351، 1 و(، ط388جيب يت جملحمن   ـ خ   )

وون  جملحمتوو   )  .276  ووو(، 436جملحمت و    أصووع  جيفقووا، جمل يووف: ي وو  بووي ي ووس جيخموود أبووع جحل ووب جيبوفه
  و و 1403ب  ا،  -،  جد جيرتد جيحم  م  1ن: خ مه جملم ، طحتقم

محم ا جم ـأ   إد    جمديد إى محمن   جم يد، جمل يف:  د   جيو يي أبوع يبو     قوعا بوي   .277
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،  جد جي ون  جإل و مس، بو  ا، 1 و(، حتقمن: إح  ك يبو ن، ط626يب    جين مس جحل ع  )
 لو1993 - و 1414

جملحم ووا جم  ووت، جمل يووف:  وو م  ك بووي أمحوو  بووي أيووع  بووي مخوو  جي   ووس جيفوو مس، أبووع جيق  وووا   .278
 و(، حتقمن: ط د  بي يع    بي ي و  , يبو  جي وي بوي إبونج ما جحل ومين،  جد 360جيخ جي )
 جيق  ن و -جحلنمب 

 وو(، 626مس جحل وع  )محم ا جيب  جك، جمل يف:  د   جي يي أبع يب     قعا بي يب    جين    .279
 لو 1995،  جد ص  د، ب  ا، 2ط

 جملحم ا جيف   ي خ جي ، جمل يف : جحل    أ  جيق  ا   م  ك بي أمح  بي أيع   .280
 يب  ك -(،  جد جيرتد جيحم  م  ب  ا  360جي   س جيخ جي )

: محو   بوي يبو   وو(، حتقمون360جملحم ا جيرب ، جمل يف: أبع جيق  وا  و م  ك بوي أمحو  جيخو جي )  .281
 لو1983،  جد إحم أ جي جث جيحمن ، 2ججملم  جي  فس،ط

جمل يووف: يوو  ن بووي غمووغ بووي   يوون بووي  جيوون بووي محووع  بووي محم ووا جملحموو مل ججل نج موو    جي وو   جي بعيوو ،   .282
،   جد مروووووووو  ي  فوووووووون  جيتع يوووووووو ، مروووووووو  1 ووووووووو(،ط1431يخموووووووو  بووووووووي صوووووووو   جيووووووووب    جحلوووووووون  )

 لو1982 - و  1402جملرنم ،
 وو(، حتقمون/  ود   جيو يي أبوع 395جملق يم    جي   ، جمل يوف : أمحو  بوي  و دن بوي   ون ) محم ا  .283

  وو1415،  جد جيفرن ، ب  ا ، 1ي ن ، ط
محم وووووا جملووووو يفب، جمل يوووووف: ي ووووون بوووووي د ووووو  بوووووي ي ووووو  دجغووووود بوووووي يبووووو  جي وووووين  ب يووووو  جي مفووووون   .284

 ب  ا،  جد إحم أ جي جث جيحمن  ب  او - و(، مرتب  جمل هب 1408)
جملحم ا جيع مت، جمل يوف: ر و  جي  و  جيحمنبمو  ـيقو  ن  ، )إبونج ما مفوخفق / أمحو  جيو  ا / ح مو    .285

 يب  جيق  د / ي   جي   د(،   جد جي يع و
،  جد جي فوووو ة  2ح موووو  صوووو    ق موووويب، ط -محم ووووا ي وووو  جيفقدوووو أ، جمل يووووف: ي وووو  د جن ق حم ووووس   .286

 لو 1988 - و  1408ي خب ي   جي فن  جيتع ي ، 
محم ا مق يم  جيحم عل   جحل     جين عل، جمل يف: يب  جينمحي بي أ  برن، ه   جي يي جي ومعطس   .287

 وو 1424مفون،  -جيقو  ن   -، مرتبو  ججل ج  1 و(، حتقمون: أو   ي و  إبونج ما يبو   ، ط911)
 لو 2004 -

ونو هِهن    .288 ج نج و ي، أبوع  محمن   جي و ي  ججلاثد، جمل يوف: أمحو  بوي جحل وب بوي ي وس بوي مع وق جُ  ه
، ه محموو  جي دج وو ا جإل وو مم  1 ووو(، حتقموون: يبوو  جملحمخووس أمووب ق حم ووس، ط458بروون جيبمدقووس )

 ب  ا(، -ـ  ت ك(،  جد قتمب  ) مفن  -) نج فس 
 لو1991 - و 1412جيق  ن ( - جد جيع  أ )جمل فعد  
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  جحلوو    جي م وو بعد   محمن وو  ي ووعل جحلوو يغ، جمل يووف: جنموو ل جحلوو  ا أ  يبوو    ي وو  بووي يبوو   .289
، جيتووهب ب فوون    فووبمبا  جيتحم موون ي مووا موو   نمجوو  جملفوو ف جن ووت   جيوو  تعد جي ووم  محمظووا ¬

 ل و1980/  ه 1400، م فعدجا  جد جن    جحل يغ ،ب  ا، 4ح ب ، ط
 جمل وون ، جمل يووف: انصوون بووي يبوو  جي ووم  أ  جملروو دل جبووي ي ووق، أبووع جيفووتح، بن وو ك جيوو يي ج ووعجد مس  .290

ُخوّنِ ِّو )
  و(، جي   ن:  جد جيرت   جيحمن و610جمل

م وووين جيتووو ج إى محمن ووو  محمووو ي أيفووو ظ جمل دووو ج, جمل يوووف: مشووو  جيووو يي، ي ووو  بوووي أمحووو  ج خمووود   .291
 - ووووووو 1415 ووووووو(,   جد جيرتوووووود جيحم  موووووو , جيخبحموووووو : جم ى، 977جيفوووووونبمين جيفوووووو  حمس )جملتووووووعىف: 

 لو1994
جمل ين يي محه جم وف د   جم وف د،    وني  مو    جإلحمو أ موي جمخبو د )مخبوع  هو مب إحمو أ   .292

ي عل جي يي(، جمل يف: أبع جيف ه  يي جي يي يب  جيونحما بوي جحل وب بوي يبو  جيونمحي بوي أ  برون 
 لو  2005 - و  1426يب  ك،  -،  جد جبي ح ل، ب  ا 1 و(، ط806بي إبنج ما جيحمنجقس )

مل ين، جمل يف : أبع ي   مع ن جي يي يبو    بوي أمحو  بوي ي و  ، جيفود  ـبوي ق جمو  جملق  وس ج  .293
يووو مل   وووو(،حتقمن:  ويبووو    بوووي يبووو  جي وووي جي  وووس،   ويبووو  جيفتووو ل ي ووو  جحل وووع، ،  جد620)

 و1432جي حمع ي ،  -جيرتد، جين   
   جيفووو  "، جمل يوووف : جإلمووو ل مجووو   مفتووو ل جحلووو    جملبوووب يوووي جي فوووع   جيفبووو    " ووونل جحلووو   .294

وونِّ جيخوو   جيفوو  حمس )  ووو( )مووي  توو   جيخدوو د  حوون هن يوو  ـ  842جيوو يي ي وو  بووي  ووحمم  بووي  و
جيتف م (، د  يٌ  ِي ه مٌَّ  ُمق مٌ  ي مِه  دهوِ  جيحم ملمّوِ  جيحم يمو  )جيو  تعدج ( موي جيخ يِد/خ يو  بوي صو   

   جإل  مم و و ججل محم1437- و 1436جي  م س جحلن ، 
مفوووون جا أيفوووو ظ جيقوووونصك جيروووونمي، جمل يووووف: جيحم موووو  جينجغوووود جمصووووفد ي، حتقموووون/ صووووفعجك يوووو انك   .295

  و و1433،  جد جيق ا ،  مفن ، 5 ج    ، ط
مروو دل جمخوو  ، جمل يووف: أبووع بروون يبوو    بووي ي وو  بووي يبموو  بووي  ووفم ك بووي قووم  جيب وو ج     .296

 - و(، حتقمن: ر   جي م  إبنج ما، مرتب  جيقونصك 281جممع  جيقن س جملحمن   ـبي أ  جي نم  )
 جيق  ن و 

 وو(، 548جيفدن وت ي )جمل ه  جي به، جمل يف: أبوع جيفوتح ي و  بوي يبو  جيرونمي بوي أ  برون أمحو    .297
 م     جحل يبو

، 1جمل ت ووود   رتفووون جيتووولنمد ، جمل يوووف : جي وووع   ، حتقمووون/ بفووونو أمحووو  ي ووو  ججل ووو س ، ط  .298
  وو1437 جةن  جيف  ك جإل  مم  ،    ، جإلم دا جيحمنبم  جملتب   ، 

ّ ووس جمل ت وود مووي م وو   يبوو  بووي محموو ، جمل يووف: أبووع ي وو  يبوو  جحل موو  بووي محموو  بووي نفوون ج  .299 يرو
 وو(، حتقمون: صوببس جيبو د  جي و منجةس , ي وع  ي و  249 يق   يا: جيروّفس ـيفتح  جإلي  ل )
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 و1988 - 1408، جيق  ن  -مرتب  جي    ،1خ مه جيفحمم  ،ط
 جمل      جي     جمي ل ،  جد جملفن  ، ب  ا و   .300
،  جد جبوووي ججلوووع  ، 5ع جك، طم بووو  جيحمووو ل    ووونل ب وووعغ جملووونجل، جمل يوووف: يبووو   بوووي صووو   جيفووو  .301

  وو1433جين  ، 
جمل دوو ج جي ووع     نمجوو  جإلموو ل جي ووع  ، يامووو ل هوو   جيوو يي أبووع جيف ووه يبوو جينمحي جي ووومعطس،   .302

  وو1408حتقمن/ أمح   قمف  م ،  جد جبي ح ل، جيخبحم  جم ى، 
، 2م دوو ج جيخوو يبب  ي وو   جملفتووب ، جمل يووف : جإلموو ل جي ووع   ، حتقموون/ ي وو  طوو  ن  ووحمب ك ، ط  .303

  وو 1432 جد جمل د ج، 
جمل ده جيحمل  جين      نمج  قخد جم يم أ جي ع  ، جمل يف: مش  جي يي أبع ج   ي   بوي يبو    .304

،  جد جيرتووود 1جمل يووو   ، ط وووو(، حتقمووون: أمحووو   نيووو  902جيوونمحي بوووي ي ووو  جي ووو     )جملتوووعىف: 
  و و1426جيحم  م  ، ب  ا ، 

جملدووول     قووو  جإلمووو ل جيفووو  حمس, جمل يوووف: أبوووع ج وووب   إبووونج ما بوووي ي وووس بوووي يع وووف جيفووو ج     .305
  و(,   جد جيرتد جيحم  م و476)جملتعىف: 

،  ووو(772جملد وو ا    وونل جين  وو   جينج حمووس، جمل يووف/ جإلموو ل مجوو   جيوو يي يبوو جينحما جم وو ع  )  .306
 هو1430جيتهب با: أ  جيف ه جي مم طس،  جد جبي ح ل، جيخبحم  جم ى، 

معج د ججل مه    نل رتفون خ موه، جمل يوف: مشو  جيو يي أبوع يبو    ي و  بوي ي و  بوي يبو    .307
،   جد جيفروووون، 3 ووووو(، ط954جيوووونمحي جيخنجب  ووووس جمل وووون ، جملحموووون   ـحلخوووو   جيوووونُّيمين جملوووو يرس )

 لو1992 - و 1412
مع ووووعي   فوووو   جصووووخ ح ا جيف ووووعك  جيحم ووووعل، جمل يووووف: ي وووو  بووووي ي ووووس جبووووي جيق  ووووس جحل فووووس   .308

بوووووو  ا،  -،  مرتبوووووو  يب وووووو ك ان وووووون ك 1 ووووووو(، حتقموووووون:  و ي ووووووس  حوووووون ج، ط1158جيتدوووووو نع  )
 لو1996

 وووو(، 179معطوووا جإلمووو ل م يوووا، جمل يوووف: م يوووا بوووي أنووو  بوووي م يوووا بوووي يووو من جمصوووببس جملووو ي )  .309
 وووا  ي ووون ي موووا: ي ووو   ووو ج  يبووو  جيبووو قس،  جد إحمووو أ جيووو جث جيحمووون ، صوووببا  دق وووا  خووونج أح  ي

 لو1985 - و  1406يب  ك،  -ب  ا 
،  جد جير ووووا جيخموووود ، 1جملم وووون   جيقوووونجأجا جمدبوووو  يفوووون ، جمل يووووف : ي وووو   دوووو  خوووو د   ، ط  .310

  وو 1420ب  ا ، 
يبو  جي و ل بوي يبو    بوي أ  جي بعجا، جمل يف:  قس جي يي أبع جيحمب ن أمح  بوي يبو  جحل وما بوي   .311

 ووو(، حتقموون: يبوو  جيحم يوو  بووي صوو   728جيق  ووا بووي ي وو  جبووي  م موو  جحلوونجي جحل ب ووس جي مفووقس )
 لو2000 و/1420، أ عجأ جي  ف، جين  ، جمل  ر  جيحمنبم  جي حمع ي ،  1جيخع ك، ط
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يم وووق بوووي ي وووس جيووو  ا جيع ووو ج    ووونل جمل دووو ج, جمل يوووف:   ووو   جيووو يي، ي ووو  بوووي مع وووق بوووي   .312
 و(,   جد جمل د ج )ه  ( ,جيقن: جل و  ي  مو , جيخبحمو : 808جي َِّم   أبع جيبق أ جيف  حمس )جملتعىف: 

 لو2004 - و 1425جم ى، 
خنوود جم روو د     قوومح مبوو ي جمخبوو د    وونل محموو ي ججلاثد، جمل يووف: أبووع ي وو  ي ووع  بووي أمحوو    .313

 وو(، حتقمون: أبوع متوما   ون 855جحل فق ب د جي يي جيحممهب )بي مع ق بي أمح  بي ح ب جي مت   
 لو 2008 - و  1429قخن،   -،    جد  جم ق    جيف  ك جإل  مم  1بي إبنج ما، ط

نفوود جينجيوو   ووني  أح  يووغ جهل جيوو ، جمل يووف : مجوو   جيوو يي يبوو   بووي يع ووف جي ي حمووس جحل فووس ،   .314
  وو1416يحم  م  ، ب  ا ،،  جد جيرتد ج1حتقمن: أمح  مش  جي يي ، ط

، جيووووو جد جيحم ملموووو  ي رتووووو   2نظنيوووو  جملق صوووو  ي ووووو  جإلموووو ل جيفووووو طيب، جمل يووووف: أمحووووو  جيني ووووعي، ط  .315
 لو1992 - و  1412جإل  مس، 

نظووووا جيحمقموووو ك   أيموووو ك جميموووو ك، جمل يووووف: يبوووو  جيوووونمحي بووووي أ  بروووون، هوووو   جيوووو يي جي وووومعطس   .316
 ب  او –  م   و(، حتقمن:  م مد حيت، جملرتب  جيحم911)

وّلِ ، جمل يوف: ي و  بوي أمحو  بوي ي و  بوي  و م  ك   .317 ِ و  غنيوِد أيهفوو ِظ جملدو تووحمهلوُ  ِ   فه ُ ه
جي َّظهُا جمل

 و(، حتقمون:  و مفوخفق يبو  جحلفوم   وو مل، 633بي بخ   جين يب، أبع يب   ، جملحمن   ببخ   )
 لو1988جملرتب  جيت  دي ، مر  جملرنم ، 

أ   ووحمم  ي  وو ك بووي  ووحمم  ي ووق جملني ووس ججلد ووس جيحم موو   م وو  ج وو و ي ووق   يوو   نقوو  جإلموو ل  .318
 هه مي جيتعحم ، جمل يوف: أبوع  وحمم  ي  و ك بوي  وحمم  بوي خ يو  بوي  وحمم  جيو جدمس جي   وت ي 

 - وووو 1418، مرتبووو  جين ووو  ي  فووون  جيتع يووو ، 1 وووو(، حتقمووون: د وووم  بوووي ح وووي جمملحموووس، ط280)
 لو1998

ى  وونل جمل دوو ج, جمل يووف: مشوو  جيوو يي ي وو  بووي أ  جيحمبوو ن أمحوو  بووي محوو    وود   هن يوو  جيتوو ج إ  .319
 لو1984 و/1404 - و(,   جد جيفرن، ب  ا, جيخبحم : ط أخ   1004جي يي جينم س )جملتعىف: 

هن ي  جملخ د    دجي  جملل د, جمل يف: يب  جمل ا بي يبو    بوي يع وف بوي ي و  ججلوعيين، أبوع   .320
 ووو(, حققووا  صوو    د د ووا: أو  / يبوو  478ي جيوو يي، جمل قوود إبموو ل جحلوونمب )جملتووعىف: جملحموو  ، د وو

 لو2007- و1428جيحمظما ي ع  جيّ يد,   جد جمل د ج, جيخبحم : جم ى، 
جي د يوو    غنيوود جحلوو يغ  جمثوون، جمل يووف : روو  جيوو يي أبووع جي ووحم  جا جملبوو دل بووي ي وو  بووي ي وو    .321

بو  ا،  -ج، جملرتبو  جيحم  مو  1 وو(، ط606مب ي ججلو د  جبوي جمثو  )بي ي   جبي يب  جيرنمي جيفو
  وو 1418

نمه جممه    يه جي   ، جمل يف:  يي جي يي يبو  جيب  وت بوي أ  جيفوف أ غونن جيو يي خ موه بوي   .322
، 1 ووو(، حتقموون: ي وون يبوو  جي وو ل  وو من ، ط920 وو  ب جيظوو  نّ  جمل خووّس مث جيقوو  ن  جحل فووّس )
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 ل 2002 - و  1422يب  ك،  –ي  ي خب ي   جي فن، ب  ا جملرتب  جيحمفن 
جهل جيووو  جير  مووو  جيفووو  م  يبمووو ك حقووو ةن جإلمووو ل جبوووي ين ووو  جيعج مووو و جمل ووو ق ) ووونل حووو    جبوووي ين ووو    .323

 ووو(، 894ي نصو  (، جمل يوف: ي وو  بوي ق  وا جمنفوو د ، أبوع يبو   ، جينصوو   جيتعن وس جملو يرس )
  وو 1350، جملرتب  جيحم  م ،  1ط

جهل جي  إى أ   ل جيرف ي ، جمل يف: يب  جينحما بي جحل ي بي ي س جإل و ع  جيفو  حمّس، أبوع ي و ،   .324
 ووو(، حتقموون: روو   ي وو   وون د ـ وو عل،  جد جيرتوود جيحم  ووس، مخبووع  ع متوو  772مجوو   جيوو يي )

 لو2009) ف ي  جي بما( نبي جين حم ، 
جمل يف: إمس يمه بي ي   أمب بي م   و ما جيبو ـي   ي  جيحم د ب أمس أ جمل يفب  صاثد جملف فب،   .325

ل ، 1951 ووو(، طبوو  بحم  يو     يوو  جملحموو د  ججل م و    مخبحمتدوو  جيبدموو  ج ووت نبع  1399جيب و ج   )
 يب  كو –أي  ا طبحما ـم    :  جد إحم أ جي جث جيحمن  ب  ا 

 ووو(، 1403ل يبوو جي ين جيق  ووس )جيووعج     وونل جيفوو طبم    جيقوونجأجا جي ووب ، أتيمووف: يبوو جيفت    .326
 هو1420، مرتب  جي عج   ي تع ي  ، 5ط

،  جد جيرتود جيحم  مو  ، 1جيعهم     قا مل د جإلم ل جيف  حمس ، جمل يف : أبع ح م  جي  ج  ، ط  .327
  وو1425ب  ا ، 

 وو(، 306جيع جة  مل فع  مل فع  جيفنجة  ، جمل يوف : أبوع جيحمبو ن : أمحو  بوي ي ون بوي  وني  )  .328
 حتقمن/ ص   بي يب   بي إبنج ما جي  يبو  

 وو(، حتقمون: أمحو  505جيع مت   جملل د، جمل يف: أبع ح م  ي   بوي ي و  جي و ج  جيخع وس )  .329
 جيق  ن و-جي  لي ع  إبنج ما , ي   ي   امن،   جد 

  م ا جميم ك  أنب أ أب  أ جي م ك، جمل يف: أبع جيحمب ن مش  جي يي أمح  بوي ي و  بوي إبونج ما بوي   .330
 - ووو(، حتقموون: إح وو ك يبوو ن،  جد صوو  د 681أ  بروون جبووي خ روو ك جي مرووس جإلدب ووس )جملتووعىف: 

 ب  او
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